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“Menys les coses més oficials, tot s’ha fet com si això fos de 

Borredà, de tota la vida”, afirma Joan Plana.1 Aquest ser en un 

lloc i pertànyer a un altre fins i tot té el seu cantó anecdòtic. 

Plana recorda la mobilització que hi va ha haver una vegada 

que va ser víctima d’un robatori: “Va ser un embolic. Van venir 

els Mossos d’Osona, perquè hi havia un cotxe patrullant per la 

zona, ja que això també és molt a prop d’aquesta comarca. 

Ràpidament, van aparèixer els Mossos de Berga perquè els van 

avisar, però al final van haver de venir els de Ripoll, ja que 

oficialment el robatori havia afectat el terme de les Llosses”. 

 

           Regió 7, publicat el 25 de febrer de 20032 

 

 

 

 

 
                                                 
1 Joan Plana, veí de l’enclavament de les Llosses.   
2 Recull d’una article publicat  arran de la polèmica que va suscitar la sentència del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya anul·lant el Decret 20/1995 del Govern de Catalunya, de 25 de gener, mitjançant el 
qual es volia corregir la disfunció de l’enclavament de les Llosses.  
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RESUM 
 

La tesi se centra en la localització de disfuncions en la delimitació dels termes 

municipals de la província de Lleida segons la tipificació establerta en el Decret 

244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i demarcació territorial de 

municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de 

Catalunya.  

 

En la recerca de disfuncions territorials es registren diferents graus de rellevància en 

funció dels efectes que aquestes generen sobre les administracions i la població. Podem 

afirmar que l’existència de disfuncions suposa sobrecostos econòmics a les 

administracions locals i sovint desacords entre ajuntaments veïns a l’hora de 

subministrar serveis bàsics com ara l’enllumenat, l’aigua, la construcció de 

comunicacions en nuclis aïllats o ubicats en enclavaments. En aquest sentit identifiquem 

les disfuncions que convindria resoldre de manera prioritària.  

 

A banda, s’observa que hi ha altres realitats en les delimitacions de terme municipal, 

que malgrat no estar tipificades per la normativa catalana, podrien catalogar-se com a 

noves disfuncions. 

 

El treball fa un esforç per contextualitzar les disfuncions municipals i analitzar, a partir 

de la normativa legal, els processos de correcció de disfuncions i alteració de termes 

executats a Catalunya en els darrers 15 anys. També analitza de quina manera la resta de 

comunitats autònomes afronten o no legalment les anomalies de delimitació.  

 

El treball conclou amb l’elaboració de fitxes individuals per a aquells municipis que 

tenen algun tipus de disfunció. Les fitxes van acompanyades d’una sèrie de propostes 

per tal de resoldre-les a fi de mostrar possibles solucions als problemes que se’n 

deriven. 

  

RESUMEN 

La tesis se centra en la localización de disfunciones en la delimitación de los términos 

municipales de la provincia de Lleida según la tipificación establecida en el Decreto 
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244/2007, de 6 de noviembre, por el cual se regula la constitución y demarcación 

territorial de municipios, de las entidades municipales descentralizadas y de las 

mancomunidades de Cataluña.   

 

En la investigación de disfunciones territoriales se registran diferentes grados de 

relevancia en función de los efectos que estas generan sobre las administraciones y la 

población. Podemos afirmar que la existencia de disfunciones supone sobrecostes 

económicos a las administraciones locales y a menudo desacuerdos entre ayuntamientos 

vecinos a la hora de suministrar servicios básicos como por ejemplo el alumbrado, el 

agua, la construcción de comunicaciones en núcleos aislados o ubicados en enclaves. En 

este sentido identificamos las disfunciones que convendría resolver de manera 

prioritaria.  

 

Por otro lado, se observa que hay otras realidades en las delimitaciones de término 

municipal, que a pesar de no estar tipificadas por la normativa catalana, podrían 

catalogarse como nuevas disfunciones.  

 

El trabajo hace un esfuerzo para contextualizar las disfunciones municipales y analizar, 

a partir de la normativa legal, los procesos de corrección de disfunciones y alteración de 

términos ejecutados en Cataluña en los últimos 15 años. También analiza de qué manera 

el resto de comunidades autónomas afrontan o no legalmente las anomalías de 

delimitación.  

 

El trabajo concluye con la elaboración de fichas individuales para aquellos municipios 

que tienen algún tipo de disfunción. Las fichas van acompañadas de una serie de 

propuestas para resolverlas con la finalidad de mostrar posibles soluciones a los 

problemas que se derivan. 

 

 

ABSTRACT 

 

The thesis focuses on locating defects in the boundary of the townships of the province 

of Lleida according to the classification established in Decree 244/2007 of 6 November, 
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regulating the constitution and territorial demarcation of municipalities, decentralized 

municipal entities and associations of Catalonia.  

 

In the research for territorial defects we have recorded varying degrees of importance 

depending on the effects that these have on the administrations and the population. We 

can say that the existence of the defects involves additional economic costs for local 

administrations and often disagreements between neighbours when it comes to 

providing basic services such as lighting, water, building communications in isolated 

centres or in enclaves. In this sense, we identify the defects that should be resolved as a 

priority.  

 

In addition, there are other situations in which the boundaries of the municipality, which 

despite not being classified by the Catalan rules could be classified as new dysfunctions. 

 

The paper makes an effort to contextualize the municipal defects and analyse, by means 

of the legal regulations, the process of correcting defects and alterations executed in 

Catalonia in the last 15 years. It also analyses how the other regions legally face or not   

the boundary anomalies.  

 

The paper concludes with the preparation of individual reports for those municipalities 

that have some type of defect. The files are accompanied by a series of proposals in 

order to solve them, showing possible solutions to problems arising from the defects.1 

 

 

 

                                                 
1 Aquesta tesi ha rebut un ajut del Servei Lingüístic de la UdL per a la correcció lingüística (convocatòria 
de 2013) 
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PRIMERA PART: PRESENTACIÓ DE L’ESTUDI 
 

1. Introducció 

 

El treball que presentem és el resultat de la recerca de disfuncions territorials existents 

als límits municipals a la província de Lleida. L’estudi s’inicia amb una prospecció de la 

història de la constitució dels municipis per poder entendre’n la morfologia actual i 

l’evolució. La justificació de la selecció d’aquest tema és clarament pragmàtica. Hem 

volgut fer una recerca de les disfuncions municipals per les controvèrsies que generen 

en la societat i en les administracions públiques. A més, tenim la inquietud d’aplicar les 

noves tecnologies —els sistemes d’informació geogràfica (SIG)— com a eina de treball 

que pot contribuir a reduir els problemes administratius i de recursos econòmics que 

pateixen especialment els ajuntaments i veïns ubicats en un territori amb una disfunció.  

 

Per a la tipificació, estudi i proposta de solucions s’ha fet una recerca exhaustiva de la 

legislació estatal i autonòmica sobre règim local. Hi ha un esforç de síntesi a fi 

d’analitzar les vies possibles d’alteració de termes per comunitats autònomes (CA). 

Paral·lelament, s’han estudiat els casos existents d’alteració de termes com a referent o 

exemples de possibles solucions aplicables als nostres casos d’estudi. En aquest sentit, 

s’ha fet un seguiment especial de la jurisprudència en els procediments d’alteració dels 

termes a Catalunya a partir dels dictàmens de la Comissió Jurídica Assessora, amb 

l’informe previ de la Comissió de Delimitació Territorial, i de la correcció de les 

disfuncions municipals recents al País Basc. 

 

Per a la localització de les disfuncions s’ha emprat la cartografia oficial de l’Institut 

Cartogràfic de Catalunya en l’entorn dels SIG, que han estat les eines mitjançant les 

quals s’han agilitzat els processos d’identificació de les disfuncions i que, alhora, han 

servit per elaborar els mapes que il·lustren l’estudi.  

 

L’estudi inclou fitxes dels casos de disfunció detectats a la província de Lleida, en les 

quals se’n recull la informació bàsica i unes propostes de correcció.  

 



Anàlisi geogràfica de les disfuncions terrritorials municipals a la província de Lleida mitjançant els SIG 

 
8

El treball finalitza amb dos tipus de conclusions, les pròpiament cartogràfiques i les 

referents a les possibles correccions dels límits municipals, i amb un annex amb 

documentació que hem considerat interessant per la seva rellevància en aquest estudi. 

 

2. Objectius 

 

L’objectiu prioritari de la investigació és la localització de disfuncions municipals a la 

província de Lleida. En segon lloc, l’estudi ens permet establir una diagnosi geogràfica 

de la morfologia actual dels municipis i la jurisprudència vigent en règim local. 

Finalment, com tot treball d’investigació, es generen a partir de la recerca de fonts i de 

l’observació del territori nous interrogants que activen i renoven l’interès pel tema.  

 

El nostre estudi parteix del supòsit que la província de Lleida presenta disfuncions, 

algunes de les quals han estat detectades per un reduït nombre d’estudis previs, i d’altres 

que probablement encara no han estat enregistrades per la manca d’una delimitació de 

terme precisa o pels canvis demogràfics o d’infraestructures que s’han produït en els 

darrers anys al nostre territori.  

 

L’ús de les tecnologies SIG en la recerca de disfuncions ens permet executar funcions 

d’anàlisi SIG objectives per la localització exacta de la disfunció, alhora que ens facilita 

en gran manera el treball. 

 

La tipificació de les disfuncions la tenim especificada en la legislació catalana, 

concretament en el Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució 

i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i 

de les mancomunitats de Catalunya. Ens plantegem, però, si totes les disfuncions tenen 

el mateix grau d’importància, i si, per tant, hi ha d’haver la mateixa prioritat a l’hora de 

solucionar-les. També ens fixem en un altre aspecte que no és menys important, 

concretament si hi ha alguna mena d’incoherència en els límits municipals que pugui ser 

catalogada com una nova disfunció. 
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Un altre interrogant que sorgeix és si el coneixement que tenen les autoritats de 

l’existència de disfuncions ja catalogades prèviament en territori català ha permès 

iniciar els procediments per solucionar-les, o si, per contra, no hi ha hagut el marc idoni 

o la voluntat per endegar-los.  

 

També és interessant per al nostre estudi saber si la resta de comunitats autònomes de 

l’Estat tenen tipificades disfuncions en les seves respectives legislacions, i en cas 

afirmatiu, si coincideixen amb les catalanes i si han dut accions per esmenar-les. 

 

Finalment, ens plantegem com s’emmarca en el context socioeconòmic en el qual ens 

trobem immersos una proposta de correcció de disfuncions municipals. La profunda 

crisi econòmica del país està fent trontollar el sistema econòmic i financer de 

l’Administració. Ajuntaments petits i grans acumulen dèficits que fan perillar el 

manteniment dels serveis bàsics actuals i aplaçar per a un futur incert inversions en 

infraestructures. Paral·lelament, cal tenir present que el Govern de Catalunya està 

elaborant una nova llei de reforma del règim local que, junt amb la nova Llei de les 

vegueries, 30/2010, del 3 d’agost, es pot traduir en un nou model d’organització 

territorial de Catalunya en els pròxims anys. Comunitats com la de Galícia han iniciat, a 

principis de 2012, un procés de fusions de municipis. Tot i que és un inici tímid, qui sap 

si no és la punta de l’iceberg que ve impulsada per la força de la crisi econòmica. Si la 

hipòtesi és certa, no seria convenient conèixer d’antuvi el nostre mapa municipal, amb 

les seves incoherències, i mirar de reorganitzar-lo prioritzant-ne l’eficàcia dels recursos 

i el benestar dels ciutadans?  
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3. Metodologia i fonts 

 

Per assolir el nostre objectiu s’han dut a terme dues recerques ben diferenciades: la 

documentació legislativa i bibliogràfica, i l’exploració del territori. La conjunció 

d’ambdues recerques, més el suport dels SIG, ens ha permès arribar als objectius fixats 

en l’estudi. 

 

D’una banda, la lectura de la bibliografia d’autors que han abordat aquest tema i la de la 

legislació actual ens han permès establir quines són les disfuncions tipificades vigents i 

les possibles opcions d’alteració de terme per corregir-les. D’altra banda, l’exploració 

del territori mitjançant les bases cartogràfiques digitals disponibles de l’Institut 

Cartogràfic de Catalunya (ICC) i de l’Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha donat lloc 

a la recerca de possibles disfuncions municipals. 

 

 

3.1. Lectura i anàlisi de la legislació vigent i consulta de la 
bibliografia existent 
 

En la primera part d’aquest treball ens endinsem en l’anàlisi de la legislació estatal i 

autonòmica per poder definir i tipificar les disfuncions. En aquest apartat, ens ha estat 

de gran ajuda la base de dades Thomson Reuters Aranzadi, consultada a través de la 

pàgina d’Internet Westlaw. Aquesta pàgina ens ha permès descarregar la legislació de 

bona part de les CA per poder fer una lectura del tractament que fan de les possibles 

disfuncions en els seus respectius termes municipals. D’altra banda, també ens ha 

permès estudiar i comparar com les diferents CA resolen legislativament l’alteració dels 

seus termes. L’estudi dels procediments i les opcions d’alterar els termes és del tot 

imprescindible per a aquest estudi, ja que és la via inicial mitjançant la qual es poden 

solucionar les disfuncions.  

 

El buidatge de les lleis s’ha vist complementat amb la lectura dels reglaments que 

desenvolupen lleis, existents en algunes CA. Aranzadi ofereix, a més, una informació 

complementària del tot interessant, ja que cada llei o reglament s’acompanya d’un 

seguit de notes i enllaços que ens informen de si la normativa ha estat parcialment 
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modificada a posteriori. En aquests casos, clicant l’enllaç podem llegir el nou article que 

deroga l’anterior. 

 

La pàgina d’Aranzadi ha estat consultada des del setembre de 2009 fins a l’agost de 

2010. A partir de llavors i fins al gener de 2013, ha estat revisada periòdicament per 

comprovar-hi possibles noves publicacions de lleis, com la recent Norma foral de 

Biscaia. 

 

Complementàriament, en l’àmbit de Catalunya s’ha dut a terme un buidatge dels 

dictàmens de la Comissió Jurídica Assessora, emesos amb l’informe previ de la 

Comissió de Delimitació Territorial, per observar com s’han resolt les alteracions i 

disfuncions de terme des de 1998 fins al dia d’avui. En total, s’han analitzat 29 casos de 

tot el territori català. Per tal de saber si s’han executat els dictàmens, s’ha dut a terme 

una recerca dels decrets del Govern de Catalunya per aprovar les alteracions de terme en 

cada cas. Finalment, s’ha cercat si hi havia cap sentència del Tribunal Superior de 

Justícia que anul·lés els decrets d’alteració de terme aprovats pel Govern.  

 

Al llarg de tot el treball s’ha cercat bibliografia i estudis monogràfics existents sobre els 

termes municipals i l’organització del territori a Catalunya i Espanya. En aquest sentit, 

sobta la reduïda bibliografia sobre aquest tema, malgrat ser un element central de 

treball, tant per part de geògrafs com d’historiadors o àdhuc juristes. Entre la 

bibliografia que hem trobat referida al mapa municipal podem esmentar algunes 

aportacions sobre la tipologia general (Gavira, 1979; Garcia Álvarez, 2004 i 2008), 

sobre els límits (Oliveras, 1997) i temptatives de reforma del mapa municipal 

(Burgueño, 2004). Entre els geògrafs que aborden temes administrativopolítics n’hi ha 

que han proposat reformes de l’estructura de municipis a fi de dotar-los de més 

dimensió argumentant una major eficàcia en la prestació de serveis (Cassasas i Clusa, 

1981; Cassasas i Cassasas, 2009; Comissió d’Experts, 2000; Rodríguez, 2004, 2005 i 

2009), i d’altres, per contra, que han defensat la permanència dels petits municipis com 

a ens que millor representen els interessos dels veïns (Font, 2008).  

 

Pel que fa als estudis monogràfics rellevants sobre la constitució i evolució municipal 

cal destacar els que fan referència a la totalitat del territori espanyol (Orduña, 2003a i 

2003b) o a comunitats autònomes, com Andalusia (Benito y Vega, 2003), Galícia 
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(Fariña, 1987 i 1990), Catalunya (Burgueño i Lasso, 2002; Tort i Salvador, 1994; FMC, 

1995; Tort, 1999) o la Comunitat Valenciana (Torres, 1996, 1998b i 1999). Altres 

autors s’han referit a episodis històrics concrets de reforma municipal (Nadal, 1985 i 

1997; Grau, 1997; Grau i Nadal, 1997; Burgueño, 1993, 1999 i 2000), o sobre 

determinats aspectes de la gènesi històrica del mapa municipal (Gil Olcina, 1999; 

Burgueño i Gras, 1992; Torres, 1998a).  

 

A en l’àmbit local, hi ha pocs però excel·lents treballs sobre límits municipals a 

Catalunya (Esteva i Pallí, 1990; Albà i Torres, 2001; Bonales, 2007; Trijueque, 2000) i 

anàlisis interessants sobre les discrepàncies entre la jurisdicció municipal i la 

localització de residents de propietaris de les terres a la comarca del Priorat (Borràs, 

2008) i al municipi de Lleida (Aldomà, Guerrero i Mòdol, pendent de publicació). 

  

No podem deixar d’esmentar la publicació sobre els tractats de delimitació de la 

frontera pirinenca (Capdevila, 2009), un estudi sobre el contenciós dels límits 

bascocantàbrics (Baró, 2010) o els treballs de delimitació efectuats per l’Instituto 

Geográfico Nacional (IGN) amb motiu dels aixecaments topogràfics del Mapa 

topográfico nacional (MTN) (Ticó i García, 1994; Capdevila, 2005). 

 

Malauradament, hi ha poca bibliografia sobre inventaris de disfuncions municipals i 

noves realitats socioeconòmiques en l’àmbit estatal. En aquest sentit, tenim dos 

referents a Catalunya (Comissió d’Experts, 2000; Rueda, Camarasa i Mateu, 1987) i un 

a València sobre l’afectació de termes municipals per l’Institut Nacional del Consum 

amb motiu de la construcció d’un embassament (Hermosilla i Rodrigo, 1997).  

 

Entre la bibliografia publicada per autors juristes que aborden el tema d’alteracions de 

terme destaquen les obres de Sosa i Miguel (1987) i Barranco (1993). Òbviament és 

entre els historiadors on trobem més referències de la creació dels municipis 

constitucionals. Alguns dels autors consultats són Castro (1979), García Fernández 

(1983) i Orduña (2003). 

 

Finalment, s’ha fet un seguiment de la premsa local i autonòmica amb la finalitat de 

detectar-hi controvèrsies entre ajuntaments o veïns i resolucions efectives d’alteració de 

termes. 
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3.2. Les fonts cartogràfiques en la detecció de disfuncions 
 

En la segona part de l’estudi, més pròpiament geogràfica, s’ha fet una recerca 

exhaustiva de les possibles disfuncions tipificades per la legislació catalana a la 

província de Lleida a partir de la cartografia oficial i les eines SIG. 

 

La procedència de les bases cartogràfiques emprades en el conjunt de la investigació és 

diversa. Per a la cartografia de tot l’Estat espanyol s’ha emprat com a font l’Instituto 

Geográfico Nacional; per a la base de Catalunya, l’Institut Cartogràfic de Catalunya, i 

per a la base municipal del País Basc, la facilitada per la Direcció d’Ordenació del 

Territori del Govern Basc. En la representació de la cartografia d’Euskadi i Catalunya 

hem emprat la facilitada pels organismes autonòmics respectius perquè hem detectat 

que, malgrat que no està exempta d’errors, en general està més actualitzada que la 

procedent de l’IGN. Més endavant, en l’apartat d’observacions cartogràfiques, es farà 

especial referència als errors de les bases cartogràfiques treballades, uns errors que, en 

la mesura del que sigui possible, hem mirat d’esmenar a partir del nostre coneixement 

geogràfic i d’una recerca en arxius històrics. 

 

La quarta part del treball on s’adjunta el volum més important del treball i s’assoleixen 

els objectius fixats, s’empra cartografia que deriva de l’Institut Cartogràfic de 

Catalunya. Aquest organisme ofereix un gran ventall d’escales en format digital 

mitjançant una aplicació de la seva pàgina d’Internet (www.icc.cat) on es poden 

realitzar alhora diverses accions, de les quals per al treball hem utilitzat les següents: 

 

- Visualització de la cartografia topogràfica i les ortofotos de tot Catalunya. 

L’aplicació permet visualitzar simultàniament, mitjançant la transparència, les 

dues informacions.  

- Operacions bàsiques de mesura sobre la cartografia en pantalla. 

- Recerca i localització dels topònims en la base cartogràfica, amb informació 

sobre el municipi al qual pertanyen, essencial per al nostre estudi. 

- Descàrrega de la cartografia que ens interessa en diversos formats i escales.  

- Consulta de les metadades de cada base cartogràfica. Les metadades són 

informació descriptiva de la cartografia mateixa. Per exemple, contenen l’autor 
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de la base, l’any de creació, la darrera actualització, l’escala de la digitalització, 

el sistema de projecció, etc.  

 

En la imatge següent hi veiem l’aparença de l’aplicació de l’ICC, de la qual es pot 

destacar la simplicitat  i comoditat d’ús per a tot tipus d’usuaris. 

 
Gràfic 3.2.1. Captura de pantalla de la imatge de l’aplicació de l’ICC 

 

 

 

La descripció de les capes descarregades dels diferents organismes es detalla en 

l’apartat 5.2. 

 

Prèviament a la localització de les disfuncions ha estat imprescindible l’elaboració 

d’una capa de punts dels nuclis de població de la província de Lleida. Atesa la 

inexistència d’una base cartogràfica d’aquest estil, s’ha elaborat a partir del nomenclàtor 

de 2008 de l’Institut Nacional d’Estadística i s’ha actualitzat amb les dades de 2012. 

 

La localització i el mapatge de les disfuncions s’ha fet mitjançant la cartografia i les 

eines SIG. En la quarta part de l’estudi s’exposa el procediment mitjançant el qual s’han 

identificat les disfuncions.  
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4. L’àmbit d’estudi. La província de Lleida 

 

La província de Lleida és l’àmbit d’estudi d’aquest treball per localitzar les disfuncions 

municipals, entre altres raons, per la proximitat geogràfica de l’autora al territori, però 

també per les seves característiques estructurals i per la manca de protagonisme en 

diagnosis realitzades per altres geògrafs. Tot i que l’anàlisi de les disfuncions es durà a 

terme mitjançant les tecnologies SIG, tenim la possibilitat, a posteriori, de dur a terme 

treball de camp en els casos de dubtes, un cop s’hagi aplicat la metodologia pertinent. A 

més, es tracta d’un àmbit amb una superfície adequada a l’estudi, on es poden 

concentrar diverses casuístiques de disfuncions municipals.  

 

La Llei municipal i de règim local de 2003 de Catalunya, en el títol VII, dedicat a la 

província, la defineix com una agrupació de municipis amb personalitat jurídica i plena 

capacitat per al compliment dels seus objectius. En l’article 23, se n’especifiquen les 

funcions. 
Article 91 
Competències de les províncies 
91.1 Són competències pròpies de les diputacions provincials les que sota aquest concepte 
li atribueixen les lleis. 
91.2 Els correspon, en qualsevol cas: 
a) Coordinar els serveis municipals entre si, per garantir la prestació integral i adequada dels 
serveis en tot el territori de la província. 
b) Prestar assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, especialment 
els que tenen menys capacitat econòmica i de gestió. 
c) Prestar serveis públics de caràcter supracomarcal. 
d) Fomentar i administrar els interessos peculiars de la província. 

 

La província de Lleida, amb una superfície de 12.149 km² i 443.032 habitants, és la més 

gran de Catalunya, però amb un pes absolut de població inferior. A continuació, es 

mostren els valors descriptius de les quatre províncies i el mapa provincial d’Espanya a 

tall de comparació. 

 
Taula 4.1. Població i superfície de les províncies de Catalunya 

 Població Superfície en km²  Densitat
Barcelona 5.552.050 7.728,17 715,42
Girona 761.627 5.909,88 128,87
Lleida 443.032 12.149,62 36,46
Tarragona 814.199 6.302,86 129,17
CATALUNYA 7.570.908 32.090,53 235,92

Font: padró municipal a 1 de gener de 2012  
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Mapa 4.1. Mapa provincial i municipal d’Espanya 

 

 

Font: Instituto Geográfico Nacional 

 

Alguns apartats del treball, però, han fet necessari ampliar l’àrea d’estudi a la resta de 

territori català i estatal per tal de contextualitzar els municipis i conèixer-ne casos 

pràctics d’alteració de termes executats en els darrers anys.  

 

En el primer bloc, s’ha fet una síntesi de la situació real del mapa municipal d’Espanya, 

amb referències òbvies a la història de la formació del municipi des de l’Antic Règim 

fins als nostres dies. 

 

Prèviament a la detecció de disfuncions, s’ha fet una recerca de casos d’alteració de 

terme a Espanya i un seguiment exhaustiu dels procediments legals dels casos 

d’alteració de termes a Catalunya.  
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4.1. La formació i delimitació de la província 

 
L’any 1833, sota les ordres del Javier de Burgos, s’executà la reforma provincial a 

Espanya i es crearen quarata-nou províncies. A Catalunya s’assignaren quatre 

províncies, que recordaren la divisió que establiren les autoritats napoleòniques per 

primera vegada el 17 d’abril de 1810, sota el govern de Josep I. Des de llavors, pocs 

canvis s’han produït, a excepció de petits ajustos i la divisió de les Illes Canàries en dos 

provincies sota el mandat de Miguel Primo de Rivera l’any 1927. 

 

Sobre l’estudi de les divisions provincials tenim com a referent una extensa bibliografia 

del geògraf Jesús Burgueño, en especial i en relació a Lleida el número 25 de la 

col·lecció Espai-temps, titulat Reordenament territorial a l’Espanya contemporània: la 

província de Lleida (1800-1850). 

 

Abans de la instauració de les províncies i dels corregiments (1716), Catalunya estava 

organitzada en vegueries. Aquestes responien a una llarga tradició històrica i constituïen 

territoris geogràfics ben arrelats. Amb l’aprovació recent de la Llei de vegueries es 

pretén recuperar una divisió més coherent del territori. La implantació de les vegueries 

suposaria la supressió de les actuals províncies, tal com s’anuncia en el nou Estatut 

d’autonomia de 2006 i, àdhuc, tal com s’apuntava en l’article 87.2 del Decret legislatiu 

2/2003, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i règim local de Catalunya. 

 
Article 87.2  

El govern i l’administració de les províncies catalanes corresponen a les diputacions 

respectives, com a corporacions de caràcter representatiu. Quan Catalunya es constitueixi 

com a comunitat autònoma uniprovincial, la Generalitat n’ha d’assumir el govern i 

l’administració, i també les competències, els mitjans i els recursos que els corresponguin. 

 

4.2. Els àmbits supracomarcals de Lleida: la vegueria de Lleida i la 
vegueria de l’Alt Pirineu i Aran 
 

Ocasionalment, en aquest estudi, hem emprat els àmbits de les vegueries amb la finalitat 

d’emplaçar els municipis. 
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La vegueria d’origen medieval va ser vigent fins al Decret de Nova Planta, imposat per 

Felip V un cop finalitzada la guerra de la Successió espanyola, com a càstig a 

Catalunya.  

 

Amb el Govern republicà, l’any 1936, Catalunya recupera durant un breu període de 

temps les vegueries, primer anomenades regions, a proposta de la Ponència de la 

Divisió Territorial republicana, dirigida pel geògraf Pau Vila i on participaren 

activament erudits en temes comarcals, com Antoni Rovira i Virgili, Josep Iglésies o 

Miquel Santaló. 

 

No és fins a la Llei 1/1995 del Parlament de Catalunya, sobre l’aprovació del Pla 

territorial general, que es fa menció de l’existència de sis grans àrees de planificació 

territorial parcial i subsidiàriament en relació amb la planificació dels serveis de 

l’Administració de la Generalitat. Els sis àmbits reconeguts en la llei eren el 

Metropolità, les Comarques Gironines, el Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre, 

Ponent i les Comarques Centrals. Actualment s’hi han afegit l’Alt Pirineu i Aran, i el 

Penedès.  

 

Posteriorment, en l’Informe sobre la revisió del model d’organització territorial de 

Catalunya, de l’any 2000, també anomenat Informe Roca, s’afirma la necessitat 

d’articular el territori català en vegueries, que corresponien a àmbits supracomarcals 

amb identitat demogràfica, històrica i social i amb homogeneïtat física.  

 

Deu anys després de l’Informe Roca, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei de 

vegueries, 30/2010, de 3 d’agost. Aquestes, però, han sofert alguns canvis. Pel que fa al 

nostre àmbit d’estudi, cal comentar que la vegueria de Ponent, proposada inicialment 

per l’Informe Roca l’any 2000, va ser partida en dues: d’una banda, la vegueria de 

Lleida —amb les comarques de les Garrigues, la Noguera, el Pla d’Urgell, la Segarra, el 

Segrià i l’Urgell—, i de l’altra, la vegueria de l’Alt Pirineu i Aran —amb l’Alt Urgell, 

l’Alta Ribagorça, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i la Vall d’Aran2. Aquesta darrera 

però, gaudeix d’un règim especial que en certa manera la manté al marge de la resta. 

                                                 
2 Sobre l’organització territorial actual de Catalunya el lector pot consultar el monogràfic dels Treballs de 

la Societat Catalana de Geografia amb motiu del seu 75è aniversari, publicat el 2009. El llibre recull les 
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A continuació, reproduïm els articles sobre les demarcacions aprovades per llei i un 

mapa de presentació dels seus àmbits. 
Article 9 
Demarcacions veguerials 
L’àmbit territorial de cadascuna de les demarcacions veguerials en què la Generalitat 
organitza els seus serveis és el següent: 
a) La demarcació veguerial de l’Alt Pirineu comprèn els municipis integrats en les comarques 
de l’Alta Ribagorça, l’Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà. 
b) La demarcació veguerial de Barcelona comprèn els municipis integrats en les comarques 
de l’Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el Maresme, el Vallès 
Occidental i el Vallès Oriental. 
c) La demarcació veguerial de la Catalunya Central comprèn els municipis integrats en les 
comarques de l’Anoia, el Bages, el Berguedà, Osona i el Solsonès.  
d) La demarcació veguerial de Girona comprèn els municipis integrats en les comarques de 
l’Alt Empordà, el Baix Empordà, la Garrotxa, el Gironès, el Pla de l’Estany, el Ripollès i la 
Selva. 
e) La demarcació veguerial de Lleida comprèn els municipis integrats en les comarques de 
les Garrigues, la Noguera, el Pla d’Urgell, la Segarra, el Segrià i l’Urgell. 
f) La demarcació veguerial del Camp de Tarragona comprèn els municipis integrats en les 
comarques de l’Alt Camp, el Baix Camp, el Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Priorat i 
el Tarragonès. 
g) La demarcació veguerial de les Terres de l’Ebre comprèn els municipis integrats en les 
comarques del Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d’Ebre i la Terra Alta. 
Article 10 
Règim especial de l’Aran 
En virtut del règim jurídic especial garantit per l’article 94 de l’Estatut, el Conselh Generau 
d’Aran és la institució de govern de l’Aran, que constitueix una entitat territorial singular dins 
de Catalunya. El Conselh Generau es relaciona de manera bilateral amb els òrgans centrals 
del Govern i de l’Administració de la Generalitat, en els termes fixats per la legislació 
reguladora d’aquest règim jurídic especial, i l’organització que estableix aquest títol no li és 
aplicable. 

 
Mapa 4.2.1. Delimitació de les vegueries  

 

Font: elaboració pròpia 

                                                                                                                                               
reflexions d’experts en matèria de les divisions administratives de Catalunya i una visió crítica d’antigues 

propostes d’organització de Catalunya 
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5. Els sistemes d’informació geogràfica i la descripció de la 
base cartogràfica 

 

5.1. Els SIG  
 

La localització de qualsevol tipus de dades i la seva anàlisi i avaluació posteriors són 

extremadament costoses si només es té una base de registres. Aquesta dificultat 

empitjora si la base conté un gran nombre d’informació. Per a aquests casos, la 

representació de mapes facilita en gran manera l’anàlisi i les possibles pautes de 

localització de la informació.   

 

En el nostre estudi, amb el propòsit de millorar la localització de les disfuncions, ens 

hem proposat emprar els sistemes d’informació geogràfica com a eina de treball que 

permet superposar capes cartogràfiques i executar anàlisis espacials. Tot i que hi ha una 

multitud de definicions sobre els SIG, i el seu ús s’estén a un ampli nombre de 

disciplines, podríem definir-los com un conjunt de programes i equipament informàtic 

que permet treballar i gestionar simultàniament bases de dades i cartografia mitjançant 

la georeferenciació espacial de les primeres. D’aquesta manera, totes les dades amb un 

component territorial poden ser representades sobre un mapa o plànol. A tall d’exemple, 

la població d’una ciutat pot ser localitzada en una base parcel·lària pel seu lloc de 

residència. A aquesta informació s’hi poden afegir més dades, com l’edat de la 

població, els estudis, la situació laboral, etc. D’aquesta manera no només n’obtindrem 

un mapa de densitat, sinó que també podrem encreuar-ne la informació i classificar la 

població per grups d’edat o nivell d’instrucció. Sens dubte, un dels grans avantatges 

dels SIG és la seva capacitat per emmagatzemar i gestionar informació, tal com ens 

exposa el National Center for Geographic Information and Analysis (NCGIA) en la 

seva clàssica definició, segons la qual els SIG són “un sistema de maquinari, programari 

i procediments dissenyat per fer la captura, emmagatzematge, manipulació, anàlisi, 

modelització i presentació de dades referenciades espacialment per a la resolució de 

problemes complexos de planificació i gestió” (NCGIA, 1989).   

 



Anàlisi geogràfica de les disfuncions terrritorials municipals a la província de Lleida mitjançant els SIG 

 
21

Un dels grans avantatges d’utilitzar els SIG com a instrument d’anàlisi és la seva 

capacitat de manipular i relacionar diversos tipus d’informació que tenen en comú unes 

coordenades geogràfiques o una referència d’una entitat, com un codi de parcel·la o un 

codi postal. A aquest avantatge s’hi ha d’afegir el fet de poder treballar amb un nombre 

gairebé il·limitat de dades.   

 

En la representació de la realitat que ens envolta, un dels treballs dels cartògrafs 

consisteix a simplificar-la mitjançant línies, punts o polígons. D’aquesta manera 

apareixen els mapes topogràfics, que representen de manera simbòlica elements i 

relacions del món real. Sens dubte, els elements físics com els rius o les costes són els 

més fàcils d’interpretar, ja que s’han utilitzat al llarg de la història de la nostra cultura i 

mostren una certa simplicitat. No obstant això, hi ha altres tipus de representacions 

cartogràfiques, com els mapes temàtics, en què es representen valors sobre un territori, 

que estan més subjectes al criteri de cada cartògraf. La cultura, el grau de parcialitat del 

cartògraf o la temàtica que s’hi ha de representar poden condicionar els resultats finals 

del mapa. En tota representació, el paper del cartògraf pot condicionar més o menys el 

resultat del mapa. Partint de l’existència de la subjectivitat de l’individu, els instruments 

com els SIG poden contribuir a disminuir aquests handicaps. Amb tal finalitat, els SIG 

utilitzen dues aproximacions bàsiques de modelització o simplificació del territori: els 

models de dades vectorials i els ràsters. 

 

Atès el caràcter introductori d’aquest apartat, específicament adreçat a investigadors o 

lectors d’àmbits sociològics o jurídics que prèviament no han tingut contacte amb els 

SIG, a continuació s’hi exposen unes breus definicions de cada un dels models.  

 

Els models vectorials representen els objectes com a vectors definits per coordenades 

geogràfiques. D’aquesta manera, un parell de coordenades representen un punt de la 

realitat, com ara un pic de muntanya; al seu torn, dos punts o més units determinen una 

línia, com ara un riu, i una agrupació de línies tancades entre si poden representar un 

polígon, com ara un embassament. Així doncs, els models vectorials representen la 

realitat amb tres entitats bàsiques: punts, arcs o línies, i polígons.   

 

Els models ràster es basen en la divisió del territori i de la informació continguda en 

una malla regular de cel·les, també anomenades píxels. A cada píxel se li atribueix un 
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valor numèric temàtic en funció de la informació que conté.   

 

En el gràfic 5.1.1 podem observar-hi com un mateix element pot ser representat segons 

els dos models. A simple vista, s’evidencia la major definició del model vectorial en 

comparació amb el ràster. No obstant això, s’ha de matisar que la definició dels 

elements dependrà de la mida del píxel. Així doncs, com més reduïda sigui la 

quadrícula, major serà el grau d’exactitud de l’element. Tot i l’aparent inconvenient dels 

models ràster, tenen un clar avantatge sobre els vectorials atès que permeten una gran 

varietat d’anàlisis espacials d’un determinat fenomen. Això és gràcies a la facilitat de 

l’estructura ràster per analitzar els píxels veïns, a diferència dels models vectorials, en 

què els elements cartografiats tenen independència els uns dels altres.   
 

Gràfic 5.1.1. Relació entre un model vectorial i un model ràster per a l’abstracció de 

la realitat  

 

 
Font: elaboració pròpia  

 

 

MMooddeell  vveeccttoorriiaall  MMooddeell rrààsstteerr 

Punts 

Línies 
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Per al nostre treball hem utilitzat les dues formes de representació: la vectorial, per 

cartografiar els elements físics (rius, nuclis de població, etc.) i polítics (divisions 

administratives) del territori, i la ràster, per superposar-hi els models d’elevacions i 

pendents de l’àmbit d’estudi.   

 

El programa SIG emprat per al suport cartogràfic i per a la unió amb la base de dades ha 

estat l’ArcGIS 9.3. L’elaboració de models de pendents s’ha fet mitjançant l’extensió 

addicional Spatial Analyst, i l’anàlisi de xarxes de comunicacions, amb Network 

Analyst. En la creació de topologia dels nous elements cartogràfics elaborats, així com 

de les anàlisis vectorials realitzades durant tot el treball, s’ha emprat repetidament el 

programa ArcToolbox incorporat a l’ArcGIS. Finalment, per al suport de dades s’ha 

emprat Microsoft Office Acces i Excel i el llenguatge SQL per a creació de consultes 

múltiples, com ara agrupar i comptar disfuncions. 

 

 

5.2. La cartografia 
 

En aquest treball la cartografia és la matèria bàsica i imprescindible per dur a terme els 

objectius que ens hem fixat. Ja hem comentat que, per a l’estudi, hem emprat diverses 

fonts, com l’IGN, l’ICC i les del Govern Basc. 

 

Pel que fa al sistema cartogràfic de representació de totes les bases cartogràfiques, 

s’empra la projecció universal transversal de Mercator (UTM), amb coordenades 

referides al fus 31 i 30, segons l’abast de la cartografia. El sistema de referència 

geodèsic és el sistema oficial anomenat ETRS89, establert com a reglamentari pel 

Decret 1071/2007. Aquest substitueix l’anterior, l’ED50, i ha estat promogut pel 

programa INSPIRE de la Comunitat Europea amb la voluntat d’harmonitzar la 

geoinformació d’arreu d’Europa i de facilitar la interoperabilitat entre els territoris.  

 

A continuació, s’especifica per fonts les bases treballades en el transcurs de la 

investigació. 
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5.2.1. Bases cartogràfiques de l’Institut Cartogràfic de Catalunya i de la 

Generalitat de Catalunya 

 

A Catalunya disposem de l’Institut Cartogràfic de Catalunya per a la producció i 

distribució de cartografia a diferents escales. Les bases cartogràfiques consultades per 

Internet a partir de l’aplicació de l’ICC han estat les darreres versions topogràfiques i 

d’ortofotos de les escales 1:2.500, 1:50.00 i 1:100.000 de l’ICC.  

 

Per a la descàrrega de la cartografia s’han emprat diverses escales en funció de la 

informació. Les bases descarregades i tractades, que s’adjunten a continuació, són les 

que posteriorment s’han integrat al SIG:  

 

- Cartografia dels límits municipals de Catalunya a escala 1:50.000 en format 

vectorial (2008 i 2011), 

- Cartografia dels límits comarcals a escala 1:50.000 de Catalunya en format 

vectorial (2008 i 2011), 

- Cartografia dels límits provincials a escala 1:50.000 de Catalunya en format 

vectorial (2008 i 2011), 

- Caps de municipi a escala 1:50.000 en format vectorial (2008 i 2011), 

- Base topogràfica 1:50.000 en format vectorial (editada entre el 2001 i el 2005 en 

funció de la zona representada), 

- Ortofotos 1:5.000 incorporades al programa mitjançant els geoserveis de l’ICC, 

- Base topogràfica 1:100.000 en format ràster (2009). 

 

Del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya se n’han 

emprat les capes següents: 

 

- Usos del sòl de Catalunya (2003), 

- Capa de la xarxa hidrogràfica de Catalunya (2004). 

 

La base municipal, comarcal i de caps de municipi 

 

Per a l’obtenció dels límits municipals s’ha emprat la base existent més detallada de 

l’ICC, que, tot i que és a escala 1:50.000, s’ha basat en documentació dels expedients de 
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delimitació de l’Instituto Geográfico Nacional a escala 1:25.000 i en actes de 

delimitació publicades en el DOGC, en què es posaven de manifest les alteracions de 

terme.  

 

La divisió comarcal és l’aprovada per la Generalitat de Catalunya: Llei 22/1987, de 16 

de desembre; Llei 5/1988, de 28 de març, i Llei 3/1990, de 8 de gener. 

 

La denominació oficial de les comarques, dels municipis i dels caps de municipi és 

l’establerta en el Nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya.  

 

La base topogràfica 1:50.000 vectorial 

 

La representació del món real en aquesta base es fa a partir d’objectes als quals 

s’associa una representació geomètrica. Aquesta pot ser en punts, línies o polígons. Atès 

que la base 1:50.000 és bidimensional, cada vèrtex és representat per dues coordenades 

(X, Y). 

 

La principal font d’informació de la base topogràfica és la restitució monoscòpica a 

partir d’ortofotos 1:25.000. Altres fonts emprades han estat fotografies aèries recents, 

informació sobre projectes d’infraestructures i bases de dades altimètriques i 

toponímiques. 

 

De la informació que conté aquesta base s’ha usat de manera exhaustiva la base 

d’infraestructures de xarxa viària. Les comunicacions per carretera entre els pobles d’un 

mateix municipi són del tot necessàries per establir si un municipi té alguna disfunció 

ocasionada per la manca d’accessibilitat a la seva capital.  

 

La base de carreteres i camins s’ha complementat amb la informació actualitzada que 

ens aporten les ortofotos, que arriben a una precisió de 25 × 25 cm per píxel.  

 

Les ortofotos 1:5.000 i 1:2.500 

 

L’ortofoto és un document cartogràfic basat en una imatge aèria vertical que ha estat 

rectificada per tal que mantingui una escala uniforme en tota la seva superfície.  
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La informació planimètrica del document la constitueix la mateixa imatge rectificada, la 

qual reprodueix la configuració dels elements de la superfície terrestre a escala des d’un 

punt de mira vertical.  

 

Com a font s’utilitzen imatges digitals en color i el model d’elevacions del terreny 

necessari per a la rectificació de les imatges.  

 

En el nostre estudi les ortofotos d’escala gran, en comptes de descarregar-les, s’han 

incorporat al nostre entorn de treball a partir dels geoserveis de l’ICC. La finalitat 

d’aquestes imatges recents ha estat visualitzar el territori d’estudi i superposar-hi la 

cartografia vectorial prèviament descarregada.  

 

Les ortofotos recullen imatges del territori més actuals que la base vectorial i, per tant, 

podem verificar, a tall d’exemple, si un camí ha estat asfaltat darrerament o si s’ha 

variat el traçat d’un eix viari. 

 

La base topogràfica 1:100.000  

 

Aquesta base és una imatge en format TIFF georeferenciada de tot Catalunya que conté 

informació topogràfica i política. En el nostre cas, l’hem utilitzat com a imatge de fons i 

de referència per a la producció dels nostres mapes.  

 

 

5.2.2. Bases cartogràfiques de l’Institut Geogràfic Nacional 

 

Per a l’estudi dels enclavaments d’Espanya s’ha emprat la cartografia de l’IGN sobre 

límits administratius de 2010 i s’ha revisat amb la darrera publicació de cartografia, 

datada el setembre de 2012. La precisió de l’escala és d’1:25.000 i està condicionada 

pels mètodes i instruments topogràfics emprats tant per a la seva obtenció com per a la 

posterior edició cartogràfica. Aquesta limitació desaconsella l’ús de la base a escales 

més grans de la 1:25.000. 
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5.2.3. Bases cartogràfiques de la Direcció d’Ordenació del Territori del Govern 

Basc 

 

L’actual mapa municipal del País Basc és fruit d’un important esforç per corregir els 

enclavaments històrics, que en alguns municipis, com Derio, arribaven a un total de 

vuit. Les tasques dutes a terme pel Govern, i especialment els resultats obtinguts, han 

estat els motius principals pels quals hem incorporat l’estudi de Biscaia en aquest 

treball. Les bases cartogràfiques emprades són a escala 1:5.000 i corresponen a 2011. 

 

 

5.2.4. Altres bases cartogràfiques 

 

L’estudi incorpora bases cartogràfiques inèdites, com la base digital d’enclavaments 

estatals o de nuclis de població de Lleida, elaborades per la mateixa autora a partir de la 

geoinformació disponible de l’ICC, de l’IGN i dels processos d’anàlisi SIG.  

 

A banda, per facilitar una visió general de l’abast territorial de l’existència de 

disfuncions, el treball mostra un conjunt de mapes síntesi de les principals categories de 

disfuncions a la província de Lleida. 

 

5.3. Bases de dades 
 

Com acostuma a passar en treballs d’aquesta envergadura s’acumula un volum 

important de dades que requereix una organització pulcra. En aquest sentit, s’ha optat 

per elaborar un conjunt de bases de dades amb identificadors en comú per tal de poder-

ne creuar a posteriori la informació i fer les recerques més àgils. A manera d’exemple, 

s’ha generat una base de dades amb un registre per a cada disfunció, en la qual s’ha 

introduït la informació bàsica següent: 

- Nom del municipi 

- Topònim de la disfunció 

- Tipus de disfunció 

- Superfície afectada 

- Població municipal 
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- Població afectada 

- Municipis limítrofs a la disfunció  

- Proposta d’actuacions possibles 

- Observacions 

 

La informació precedent s’ha fet servir per elaborar les fitxes individuals de cada cas, 

impreses en la quarta part d’aquest estudi. 

 

La informació conjunta de mapes i fitxes descriptives per casos, acompanyats del 

coneixement previ de la legislació vigent, ens ha servit per establir les conclusions de 

l’estudi en el darrer apartat. 

 

5.4. Els geoserveis 
 

Per a la recerca de disfuncions hem emprat la tecnologia dels geoserveis. Els geoserveis 

són serveis de distribució d’informació geogràfica per Internet, en què l’usuari es 

connecta al servidor del distribuïdor mitjançant una col·lecció de protocols estàndards 

definits per l’Open Geospatial Consortium (OGC) i visualitza en el seu entorn de treball 

la cartografia o les imatges amb les coordenades corresponents. Els geoserveis que 

s’ofereixen poden ser de dues tipologies: serveis WPS o serveis WMS. 

 

Actualment hi ha un gran nombre d’organismes que posen en xarxa la cartografia que 

produeixen. En el nostre cas, hem emprat els geoserveis de l’ICC, el Cadastre i l’IGN. 

 

Entre els avantatges que cal destacar dels geoserveis en ressaltem dos: 

 

- La possibilitat de disposar de la darrera versió de cartografia, ja que la connexió 

es fa directament amb el distribuïdor en temps real; 

- L’estalvi d’espai d’emmagatzematge en el disc dur de l’ordinador personal. 

L’adreça IP de l’ICC emprada és: 

http://shagrat.icc.es/lizardtech/iserv/ows? 
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Altres geoserveis estatals destacats són:  

- Cartografia cadastral de la Direcció General del Cadastre 

http://ovc.catastro.meh.es/Cartografia/WMS/ServidorWMS.aspx 

- Cartografia 1:25.000 i 1:200.000 de l’Institut Geogràfic Nacional   

http://www.ign.es/wms-inspire/ign-base?  

- Servei d’Ocupació del Sòl a Espanya, projecte Corine Land Cover 

http://www.idee.es/wms/IGN-Corine/IGN-Corine 

- Servei de mapes en què es permet visualitzar les ortofotos del Pla nacional 

d’ortofotografia aèria (PNOA) 

http://www.idee.es/wms/PNOA/PNOA 
 

A continuació s’adjunta una imatge de l’entorn de treball de l’ArcGIS en què es veu 

informació del servidor de l’ICC i una base municipal vectorial en color violeta que 

tenim carregada al nostre ordinador personal. 

 
Gràfic 5.4.1. Captura de pantalla del programa ArcGIS 
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SEGONA PART: INTRODUCCIÓ ALS CONCEPTES DEL 
TREBALL D’INVESTIGACIÓ 
 

6. El terme municipal com a objecte d’estudi  

 

Aquest estudi tracta dels límits administratius municipals actuals i de les seves possibles 

disfuncions territorials a la província de Lleida. Al primer cop d’ull, el traçat del terme 

sobre un plànol amb un fons blanc sembla un capritx. Les línies s’enllacen entre elles i 

donen com a resultat uns termes municipals peculiars, irrepetibles i en molts casos 

clarament identificatius. L’actual mapa dels municipis, més enllà dels interessants 

traços que dibuixa sobre el mapa, és fruit d’una evolució històrica. El traçat del terme 

pren sentit quan s’hi afegeix la història, el relleu i la vida que hi ha. El resultat és una 

diversificada i rica configuració del territori.  

 

La geografia contemporània defensa la idea que el nostre territori és un producte 

cultural, que, sobre un suport físic natural, ha generat formes artificials que adapten el 

medi a les necessitats humanes. En aquesta línia, Arturo Soria defineix el límit com 

“toda línea, natural o artificial, real o imaginaria, que sirva para acotar una superficie” 

(Soria, 2000). 

 

El geògraf Joan Capdevila, en el seu estudi sobre la delimitació de la frontera hispano-

francesa, assenyala que el concepte general de línia límit té un contingut topogràfic i 

jurídic (Capdevila, 2009). L’autor documenta quins van ser els procediments que es van 

dur a terme per establir les línies límit a partir de decisions polítiques, però també 

mitjançant operacions tècniques complexes. La manca d’una delimitació a la zona 

fronterera des del Tractat dels Pirineus, de 1659, va donar lloc, durant un llarg període, 

a conflictes territorials relacionats amb l’accés de les comunitats locals als recursos 

naturals. L’any 1853 es van dur a terme els primers treballs d’establiment dels límits, 

que no van estar exempts d’una gran tensió entre els dos governs i els interessos de les 

comunitats locals. L’estudi descriu els diferents documents interestatals que pactaren els 

límits fronterers des del Tractat dels Pirineus (1659) fins als tractats de Baiona (1856–

1868). 
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La frontera línia límit és, en paraules del també geògraf Jordi Domingo, “una línia que 

encercla un contínuum espacial que té un contingut social i que es vol diferenciar de la 

resta […] Com a tal es pot aplicar a la vida personal, en el barri, en la ciutat, en la 

comunitat, en l’Estat o en un conjunt supraforestal. La seva presència, la seva funció, 

canvia segons sigui l’escala en què s’apliqui, segons les societats que les imposen i 

segons el moment històric del qual es tracti” (Domingo, 1997). 

 

Centrant-nos en els límits municipals, a bona part d’Europa els termes s’originaren al 

llarg dels segles XI i XII. Els territoris s’anaren assignant a senyors o parròquies sense 

tenir gaire cura de límits precisos, però sí de les poblacions que els pertanyien. El 

territori, o terme, pertanyia a aquell que en rebia els tributs. A tall d’exemple, en alguns 

casos el terme es constituïa com a fruit d’antigues aglomeracions urbanes de l’alta edat 

mitjana (les civitas), arran d’una església o monestir, o d’un castell o per voluntat reial a 

l’hora de conquerir un nou territori. La població tendia a concentrar-se i construir els 

seus habitatges cercant la seguretat i els avantatges del veïnatge de cara a proveir-se 

d’aliments agrícoles i ramaders. La delimitació dels termes es precisava en documents i 

actes posteriors a la donació o establiment d’una població entorn d’un castell o una 

església. En les actes hi apareixien les fites que delimitaven els territoris afrontats i la 

forma segons la qual es projectava la línia fronterera que els unia. En bona part dels 

casos s’aprofitaven els elements naturals del territori (rius, carenes, pics, etc.) o edificis 

singulars (monestirs, masos, etc.) com a base per a la definició del límit. Les fites tenien 

la funció de ser elements físics identificables que perduressin en el temps, tal com 

indica la paraula fita, derivada del llatí FICTUS i del verb FIGERE, que significa ‘clavar’.  

 

Com a norma general, les poblacions se situaven enmig del seu terme rodejades dels 

recursos i produccions per abastir el seus respectius mercats locals. Aquests trets, però, 

s’han desdibuixat pel creixement urbà i industrial de molts assentaments en èpoques 

més recents.  

 

Alguns casos singulars són els termes que identifiquen el seu territori amb el d’una 

conca hidrogràfica, com Mieres o Vilallonga de Ter. Les carenes o serrats eren límits 

físics molt utilitzats per establir fronteres.  
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Amb tot, i com és encara habitual, els conflictes de límits han generat al llarg de la 

història nombrosos litigis. Oliveras ens assenyala que antigament els consells 

municipals optaven per fixar fronteres amb mollons en actes solemnes en presència dels 

representants dels municipis veïns. Posteriorment i periòdicament, els membres dels 

consells, acompanyats d’un notari, resseguien els límits per verificar sobre el terreny 

que tots els mollons estiguessin al seu lloc (Oliveras, 1997).  

 

En el cas de Catalunya, Oliveras ens n’assenyala una de les delimitacions més antigues i 

acurades: la que es troba per a la ciutat de Manresa. Els documents daten dels anys 978 i 

1020. També destaca el document en què el comte Ramon Berenguer III donava la 

ciutat i el camp de Tarragona a Oleguer, bisbe de Barcelona i Tarragona.  

 

Aquestes delimitacions de terme, però, estaven subjectes als privilegis que atorgava la 

corona. Coexistien en aquell moment diverses jurisdiccions, com la secular, la d’ordres 

militars, les senyorials o l’eclesiàstica. En tot cas, el territori no estava totalment dividit 

en termes municipals tal com l’entenem avui dia. 

 

L’actual constitució dels termes municipals a Espanya s’inicia amb el desmantellament 

de l’Antic Règim, més concretament amb la Constitució de Cadis, de 1812. Els 

principis bàsics d’aquest document eren la sobirania nacional, el principi de separació 

de poders, l’abolició dels privilegis, la igualtat de tots els ciutadans davant la llei i tot un 

seguit de reformes d’índole econòmica, com la supressió dels gremis. A partir d’aquell 

moment es va estendre la figura del municipi com a única unitat bàsica de divisió 

territorial i com a entitat dotada d’autonomia.  

 

Jesús Burgueño i Ferran Lasso, en el seu estudi sobre la història del mapa municipal de 

Catalunya, exposen com just en aquell moment a Catalunya hi coexistien jurisdiccions 

superiors (que rebien el nom de termes generals, vegueries estretes, batllies, etc.) i 

jurisdiccions inferiors independents. Aquestes es podrien identificar, per les seves 

similituds, amb els municipis actuals. Els autors, però, assenyalen que arran del Decret 

de Nova Planta les primeres figures entren en crisi i es reforcen els ens locals 

independents, que augmenten de nombre fruit d’un procés continu de segregacions de 

localitats. La justificació d’aquestes segregacions venia donada pel desig d’autogovern, 
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en alguns casos, o per un creixement de la població, en d’altres (Burgueño i Lasso, 

2002).  

 

Resulta complex precisar el nombre de municipis que hi havia a Catalunya cap a 1800, 

perquè ja hem esmentat que el concepte de municipi durant l’Antic Règim no coincidia 

amb l’actual. No obstant això, els autors apunten que hi havia prop de 2.000 ens locals.  

 

Román Rodríguez assenyala que a partir de la Constitució de Cadis s’establiren els 

principis per instaurar una divisió del territori espanyol en unitats homogènies seguint el 

model de govern local francès. D’aquesta manera es consolidaren un seguit de principis 

que donarien lloc a la proliferació de petits municipis (Rodríguez, 2005). L’article 310 

de la Constitució de Cadis afirma que “se pondrá ayuntamiento en los pueblos que no lo 

tengan y en que convenga le haya, no pudiendo dejar de haberle los que, por sí o con su 

comarca lleguen a las 1.000 almas, y también se les señalará término correspondiente”.  

 

L’any 1833 el ministre de Foment, Javier de Burgos, aprovava el decret en què 

s’establia la divisió provincial, pràcticament idèntica a l’actual. Posteriorment s’aprovà 

la divisió judicial. Per establir els límits d’ambdues divisions s’empraren els confins 

municipals vigents en aquell moment.  

 

La definició del mapa municipal al segle XIX patí les conseqüències d’una convulsa 

etapa històrica del règim liberal, i no va ser fins a l’aprovació de la Llei de 8 de gener de 

1845, d’organització i atribució dels ajuntaments, que hi hagué conseqüències directes 

sobre la divisió municipal del territori. L’aplicació de la Llei representa per a Catalunya 

l’eliminació de 672 municipis. Un canvi tan important en el nombre de municipis no el 

trobem fins a la promulgació de la Llei 48/1966, de 23 de juliol, que va promoure una 

nova supressió de municipis. Si l’any 1962 Catalunya tenia 1.057 municipis, el 1976 va 

arribar al mínim històric de 932 municipis.  

 

A partir del segle XIX el municipi és concebut com una àrea territorial amb un òrgan de 

govern propi anomenat ajuntament que assumeix competències i autonomia, al mateix 

temps que es reforça en els habitants el sentiment de pertinença al municipi.  
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Amb la creació de l’Instituto Geográfico, dependent actualment del Ministerio de 

Fomento, apareixen publicats a partir de 1875 els primers fulls del Mapa topográfico 

nacional a escala 1:50.000, en què per primera vegada es reflecteixen sistemàticament 

els límits dels termes. L’objectiu era conèixer les delimitacions i les superfícies, amb 

finalitats cadastrals i estadístiques. Tal com esmenta Oliveras, “la correcta mesura de la 

superfície municipal comportava l’aparició de moltes hectàrees que romanien amagades 

a efectes contributius i que no constaven en els amillaraments” (Oliveras, 1997).  

 

Els treballs publicats sobre els termenals a Catalunya són escassos. Actualment són 

quatre els municipis per als quals s’ha fet una recerca de camp i d’arxius històrics per 

poder explicar els processos de delimitació des de la constitució del municipi fins ara. 

Els autors, a més, han localitzat i catalogat sobre el territori les fites encara existents. 

Tres dels treballs pertanyen a la província de Girona: Sant Feliu de Guíxols (Esteva i 

Pallí, 1990), Palamós (Trijueque, 2000) i Llagostera (Albà i Torres, 2001), i el darrer, a 

Barcelona: Monistrol de Calders (Erill, 2006). Fora de Catalunya, però pròxim al nostre 

àmbit, hi ha la recerca Jacinto Bonales sobre els límits de les parròquies d’Andorra 

(Bonales, 2011).  

 

Actualment s’han generat molts canvis en la població i en la seva organització sobre el 

territori. Alguns pobles han incrementat exponencialment la població i d’altres, per 

contra, han perdut habitants, o fins i tot s’han despoblat. A banda d’això, la xarxa 

d’infraestructures de les darreres dècades ha superat barreres geogràfiques històriques i 

ha establert nous lligams entre nuclis de població.  

 

Podem afirmar que al segle XXI els canvis de població, econòmics i de comunicacions 

viàries no s’han vist reflectits en l’actual mapa municipal. Els límits municipals són 

divisions difícilment movibles. Barranco denuncia en la seva tesi la manca de legislació 

espanyola per modificar els termes municipals (Barranco, 1993). Certament, des de la 

Constitució espanyola fins avui en dia només s’ha vist augmentar el nombre de 

municipis. El 1979 Espanya tenia 8.027 municipis, i actualment se n’hi han afegit 90 

nous; això fa un total de 8.117 municipis (comptant Ceuta i Melilla). Durant el 2009 les 

modificacions que es van aprovar van ser bàsicament amb motiu dels treballs de 

delimitacions de terme entre municipis veïns, i entre els anys 2010 i 2012 s’han creat 

tres nous municipis: la Canonja, Villanueva de la Concepción i Guadiana del Caudillo.  
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Malgrat que la legislació catalana està més desenvolupada que la de la resta de les 

comunitats autònomes, tampoc no s’han produït grans canvis en els termes municipals 

catalans en els darrers trenta anys. És evident, doncs, que hi ha una manca de 

concordança entre els canvis socioeconòmics de la població catalana i les entitats 

municipals on es desenvolupa la seva activitat. 
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7. El mapa municipal d’Espanya. Evolució, superfície i població 

 

En una diagnosi sobre disfuncions dels termes municipals sembla més que oportú 

contextualitzar les característiques del mapa municipal espanyol des d’una perspectiva 

geogràfica emprant els paràmetres de superfície i població, i alhora repassar l’evolució 

dels municipis en els darrers anys. Afortunadament, en aquesta era de la informació 

digital disposem de fonts que ens agilitzen els processos de comparació de dades i 

identificació de canvis en el mapa municipal d’Espanya. En aquest sentit, destaca la 

publicació de les Variaciones de los municipios de España desde 1842 (Ministeri 

d’Administracions Públiques, 2008), la digitalització del Boletín Oficial del Estado i la 

publicació d’Entidades Locales en España (2000). Pel que fa a dades geogràfiques 

bàsiques podem consultar-les a través del Registre d’Entitats Locals des de 1986, en què 

es recull informació com la població facilitada, per l’INE; la superfície territorial, 

provinent de l’IGN; la denominació oficial; la capitalitat… 

 

7.1. Evolució del mapa municipal des de 1977 fins a 2012. 
Agregacions i segregacions 
 

Un cop finalitzada la política de fusions municipals de la segona meitat del franquisme i 

dels primers anys de la Transició, durant la qual es va arribar a un mínim històric el 

1980 amb 8.020 municipis, ens troben actualment en una etapa amb una moderada 

tendència de creació de nous municipis. D’entrada, hom podria pensar que molts d’ells 

són fruit de segregacions de territoris que volen recuperar la independència perduda en 

l’etapa franquista; d’altres podrien respondre a causes ben diverses, com d’índole 

econòmica, noves pautes de concentració de la població… Avui en dia, però, no hi ha 

cap publicació que hagi fet un seguiment de les causes i efectes dels canvis municipals 

del conjunt d’Espanya. Per tal de corroborar les nostres hipòtesis sobre els possibles 

motius que desencadenaren els processos de segregació hem resseguit cas per cas les 

principals causes que motivaren les segregacions. A continuació, s’exposa la primera 

aproximació. 
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A partir del llistat publicat de Variaciones de los municipios de España desde 1842 hem 

obtingut els noms dels municipis que s’han constituït o han desaparegut. D’ençà de 

1980 el document mostra clarament un major nombre de segregacions. Ara bé, si ens 

centrem en els darrers deu anys observem una certa estabilitat del mapa municipal, amb 

una lleugera formació de nous municipis. Concretament, se n’han instaurat nou, dos 

dels quals corresponen a 2010, i són els municipis de Villanueva de la Concepción 

(segregat d’Antequera) i la Canonja (cas català, que havia estat agregat forçosament a 

Tarragona l’any 1964). El tercer i darrer cas és Guadiana del Caudillo, que es va 

segregar de Badajoz el juny de 2012. 

 

Pel que fa a les agregacions d’ençà de 1984, només se n’han registrat deu casos, el 

darrer d’ells el 1997, quan Darrical passa a ser d’Alcolea, província d’Almeria. El gràfic 

7.1.1 sintetitza l’evolució del nombre de municipis per any i, alhora, mostra una segona 

possible lectura: d’ençà de la instauració de la democràcia, moment en el qual les 

legislacions autonòmiques adquireixen la competència per modificar els límits 

municipals, aquestes no han fet ple ús de la seva potestat.  
 

Taula 7.1.1. Evolució de les agregacions i segregacions de municipis (1981–2012) 
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Font: Burgueño i Guerrero, 2013 

 
Una forma ràpida de veure la distribució dels canvis municipals i l’impacte sobre el 

mapa municipal és la lectura del següent mapa. S’hi constaten les desigualtats 

provincials per fer front a la modificació o actualització dels seus respectius nombres de 
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municipis. Fins avui, entre les províncies més actives hi ha les corresponents al País 

Basc i Catalunya. En el bàndol oposat, hi ha províncies que no han experimentat cap 

canvi, com el Principat d’Astúries, Huelva o Granada.  
 

Mapa 7.1.1. Agregacions i segregacions de municipis en els darrers anys 

 

Font: elaboració pròpia a partir del Registre d’Entitats Locals 

 

Però quines han estat les raons per les quals s’han constituït nous municipis i d’altres 

han restat inamovibles? En aquest sentit, s’ha de tenir present la legislació autonòmica, 

o, a manca d’aquest legislació, l’estatal, i d’altra banda, els motius o raonaments dels 

ens locals que es volen segregar. La legislació l’analitzarem en el següent apartat; 

avancem, però, que tot i que és rellevant, no n’és la causa. Com veurem més endavant, 

sovint els interessos locals esdevenen més poderosos que el marc legislatiu, i sovint es 

compleix la dita de “feta la llei, feta la trampa”. Ara bé, si deixem de banda el marc 

legal i ens centrem en les conjuntures socioeconòmiques que han desencadenat els 

canvis municipals, podem identificar-hi diversos motius que es repeteixen.  
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Després d’un exhaustiu seguiment a través de la prospecció històrica i la premsa local 

dels ajuntaments implicats en segregacions, podem afirmar que els processos 

d’independència dels municipis són fruit d’un marc socioeconòmic complex, en què es 

combinen diverses circumstàncies que serveixen per justificar la petició de segregació. 

Sovint coexisteixen diferents interessos per obtenir la independència. Les 

reivindicacions fonamentades en la memòria històrica són les principals, però també hi 

interactua amb aquesta una certa autonomia econòmica, afavorida per creixements 

econòmics basats en la indústria, el turisme… En segon lloc, trobem les causes d’índole 

econòmic fomentades per la consolidació d’un sector agrari. Es tracta, en bona part dels 

casos de nuclis que es constituïren a partir de l’Instituto de Colonización. El tercer lloc 

és compartit per les causes fomentades pel creixement econòmic d’una indústria sòlida i  

les causes provinents d’un fort creixement de població com a principal causa de petició 

d’independència. Pel que fa a les primeres d’índole industrial trobem com a exemples  

bona part dels municipis de Navarra i el País Basc. En quant als nous municipis basats 

en l’augment de població hi ha nombrosos exemples en les àrees metropolitanes del 

territori. Aquests han vist augmentar tant la seva respectiva població en els darrers anys 

que han assolit una grandària suficient per esdevenir autònoms.  

 

Per contra, hi ha nous municipis que, malgrat tenir una població que no arriba als 250 

habitants, es van independitzar per raons històriques, com succeeix en bona part dels 

casos de la província de Segòvia. Altres casos singulars són aquells nous municipis amb 

poca població que es constitueixen arran de la dissolució d’un municipi matriu que 

s’havia format amb les fusions tardofranquistes. Són els casos de les províncies de 

Cuenca i Biscaia. 

  

La taula 7.1.2 sintetitza les principals causes que han contribuït a formar els nous 

municipis. Com s’ha comentat, els motius poden ser diversos en un mateix municipi, 

però s’ha seleccionat el que considerem més rellevant. Els 71 municipis que han assolit 

la independència per raons històriques l’han aconseguida basant-se en el fet que en 

algun moment de la seva història contemporània havien estat nucli amb ajuntament i 

que, per motius aliens, se’ls havia forçat a fusionar-se amb un municipi o diversos. En 

aquest 71 casos també hi han sumats aquells nuclis que malgrat no haver estat en un 

passat municipi han mantingut amb els anys un fort sentiment de poble. Per tant, en uns 

i altres, la memòria històrica i la constant pressió social hi ha jugat un paper important 
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per assolir la segregació. És interessant veure com la construcció de grans 

infraestructures, com els embassaments, ha donat lloc a la creació de nous assentaments 

que han evolucionat a processos de segregacions per constituir nous municipis. Aquest 

és el cas de Rosalejo, el 80 % de la població del qual procedia de Talavera la Vieja, 

desapareguda sota les aigües de l’embassament de Valdecañas. Finalment, cal destacar 

la importància de nuclis situats a les corones metropolitanes, que es fundaren en 

diferents moments històrics, alguns també en l’època franquista, i que es diferenciaren 

de la resta de casos per l’elevat creixement demogràfic que hi ha tingut lloc en les 

darreres dècades.  
 

Taula 7.1.2. Causes que desencadenaren els processos de segregació per a la 

constitució de nous municipis 

Causes  Nombre de casos Alguns exemples 

Històriques i socials 71
Cuevas del Campo, la Palma de 
Cervelló 

Causes econòmiques   
                 Turisme 5 Es Migjorn Gran, Torremolinos 
                 Indústria 11 Lekunberri, Mendaro 
                 Sector primari 13 El Ejido, Los Montesinos 
Construcció d’infraestructures   
                  Embassament 3 San Antonio de Benagéber, Rosalejo 
                  Port de mercaderies 1 Zierbena  
Nova zona residencial periurbana i augment de 
població 11 Tres Cantos, Badia, El Cuervo 
Total 115   

Font: elaboració pròpia 

 
Més endavant, un cop analitzada la legislació per autonomies es desglossaran cas per 

cas els nous municipis democràtics d’Espanya (vegeu la taula 9.4.2).  

 

La taula següent mostra l’evolució real del nombre de municipis a Espanya en els 

darrers cent anys. Com ja anunciàvem, la reducció de municipis durant la segona part 

del segle XX actualment està donant pas a una tendència moderada de creació de nous 

municipis malgrat la reconeguda existència dels problemes del petit municipi a 

Espanya.  
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Taula 7.1.3. Evolució del nombre de municipis a Espanya 

Any Nombre de municipis Diferències 

1900 9.267 –

1950 9.214 -53

1960 9.202 -12

1970 8.655 -547

1981 8.022 -633

1991 8.077 +55

2001 8.108 +31

2012 8.115 +7

Font: Vellascos Murias, L. F.; Rodríguez González, Román, i elaboració pròpia 

 

Com a resultat, el mapa municipal d’Espanya actual té 8.115 municipis, més Ceuta i 

Melilla, una quantitat que només és superada a Europa per Alemanya i França. Per tant, 

podem qualificar-la d’alta, però amb certs matisos, com la superfície i la població que 

no podem obviar. Si relativitzem aquests valors, la realitat municipal esdevé més 

complexa i especialment heterogènia; consegüentment, hem cregut convenient 

desenvolupar-ho en els següents apartats. 

 

7.2. La superfície municipal 
 

A grans trets la grandària del municipi espanyol presenta una heterogeneïtat elevada, 

amb municipis grans, concentrats molts d’ells al sud de la Península, i municipis petits, 

més propis del nord. Aquestes pautes poden ser fruit dels diferents processos de la 

Reconquesta i la seva colonització, així com de la disponibilitat o no de recursos 

naturals, especialment l’aigua, que podia limitar l’agricultura i, per tant, els 

assentaments de població (Bolòs, 1987).  

 

A escala gran, però, s’observa excepcions a la norma. Els Pirineus, objecte del nostre 

estudi, presenten, a manera d’exemple, municipis grans com a conseqüència de les 

reformes efectuades durant el franquisme arran de l’èxode rural o la voluntat del 

governador. El conjunt de fusions de municipis també es va produir en altres províncies, 

com Burgos, Sòria o Guadalajara. En l’altre extrem, i sortint del patró, hi ha municipis 

andalusos, com els de l’entorn de Sevilla o la Vega de Granada, que són més petits que 

la resta de municipis de la comunitat. El cas de la Comunitat Valenciana mereix 
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especial atenció per la seva notable fragmentació, amb municipis extremadament petits, 

com és el cas d’Emperador, amb una superfície de 0,03 km². 

 

Si relativitzem els valors de nombre de municipis per superfície per al conjunt Espanya, 

es compleix la polaritat geogràfica entre el nord i el sud. Com es mostra en la taula 7.2.1 

les comunitats de Castella i Lleó, Catalunya, la Rioja i el País Basc presenten major 

nombre de municipis per cada 100 km². Per contra, comunitats com Múrcia, 

Extremadura o Andalusia no arriben a un municipi per cada 100 km², atesa la grandària 

superior dels seus municipis. Òbviament aquestes mateixes comunitats tenen una 

mitjana de superfície per municipi molt superior a 62,3 km², que correspon a la mitjana 

nacional. El cas d’Astúries mereix especial atenció perquè és un cas excepcional a la 

polaritat exposada, ja que, amb 78 municipis, duplica la mitjana de superfície d’Espanya 

i assoleix el segon esglaó, per darrere de la regió de Múrcia.  

 
Taula 7.2.1. Característiques bàsiques de superfície municipal per comunitats 

CA municipis superfície 
Mun. /  

100 km2 mitjana km2 
Andalusia 771 87.598 0,880 113,62 
Aragó 731 47.720 1,532 65,28 
Astúries (principat d’) 78 10.604 0,736 135,95 
Balears (Illes) 67 4.992 1,342 74,51 
Canàries (illes) 88 7.447 1,182 84,63 
Cantàbria 102 5.321 1,917 52,17 
Castella i Lleó 2.248 94.225 2,386 41,92 
Castella-La Manxa 919 79.462 1,157 86,47 
Catalunya 947 32.113 2,949 33,91 
Comunitat Valenciana 542 23.255 2,331 42,91 
Extremadura 386 41.635 0,927 107,86 
Galícia 315 29.574 1,065 93,89 
Madrid (comunitat de) 179 8.028 2,230 44,85 
Múrcia (regió de) 45 11.313 0,398 251,40 
Navarra (com. foral) 272 10.390 2,618 38,20 
País Basc 251 7.235 3,469 28,82 
La Rioja 174 5.045 3,449 28,99 
Total 8.115 505.957 1,604 62,34 

Font: Burgueño i Guerrero, 2013 

 

Si tenim com a referent la mitjana espanyola podem establir que els municipis amb més 

de 500 km² són clarament macromunicipis. Aquesta dimensió és superior a la superfície 

de comarques com el Pla d’Urgell (305,1 km²) o l’Alta Ribagorça (426,9 km²). Del 

conjunt de municipis d’Espanya, n’hi ha set que arriben àdhuc a superar el miler de 
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quilòmetres quadrats; la llista l’encapçala Càceres, amb una superfície de 1.750,5 km², 

gairebé tan gran com la província de Guipúscoa. 

 

En el nostre àmbit d’estudi, la província de Lleida, el macromunicipi no s’hi troba. Si 

baixem el llistó, els municipis amb valors més grans se situen als Pirineus, com Tremp 

(302 km²), Naut Aran (255 km²) o la Vall de Boí (220 km²). Per contra, de 

micromunicipis sí que en tenim una bona mostra. Si bé legalment no existeix un valor 

establert a partir del qual es classifiqui els municipis com a petits, nosaltres hem 

considerat el valor de 2 km² com a llindar significatiu. En el conjunt espanyol, 

existeixen 45 municipis amb una extensió inferior a aquest valor, dels quals 21 es troben 

concentrats a la província de València.  

 

El mapa següent dóna constància de la localització i freqüència de municipis que 

s’allunyen de la mitjana espanyola. La superfície d’un municipi és un valor bàsic que 

aporta informació vital en l’estudi, però en cap cas no creiem que sigui un valor que 

determini si és suficient o no per a un assentament humà. És evident que un municipi 

mitjà, com Barcelona, presenta un espai insuficient per al seu desenvolupament urbà. 

També es pot donar el cas que municipis petits tinguin suficient espai per a una població 

i activitat econòmica escassa. En tot cas, un indicador del grau correcte de correlació 

entre superfície i població d’un municipi pot venir donat pel percentatge de sòl 

urbanitzat. 
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Mapa 7.2.1. Els municipis d’Espanya més dispars en superfície  

 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IGN 
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7.3. La població municipal 
 

La dimensió d’un municipi pot ser mesurada també pel volum de població que hi viu. 

La legislació local mateixa estableix funcions als ajuntaments segons el nombre de 

població, i situa els llindars en els valors de 5.000 habitants, 20.000 i 50.000. 

Estadísticament, a Espanya es considera ciutat aquells municipis majors de 10.000 

habitants; a Catalunya, però, ho són aquells que superen els 20.000. Els volums de 

població, així com els valors de densitat de població, cal retenir-los amb cura. A tall 

d’exemple, alguns municipis considerats urbans d’Astúries són en realitat un conjunt de 

nuclis dispersos en un mateix municipi que s’allunyen del que hom té en ment quan es 

parla d’un municipi urbà que supera els 10.000 habitants.  

 

L’heterogeneïtat d’Espanya també queda reflectida, com veurem en els següents 

apartats, en les legislacions autonòmiques, en què s’identifiquen diferents valors de 

població per autoritzar segregacions municipals. Com a exemple, la població mínima 

requerida per crear un nou municipi a les Illes Balears és de 6.000 habitants, mentre que 

a Aragó és de només 1.000 habitants. 

 

A manera de resum, la taula 7.3.1 mostra els valors absoluts de municipis en funció de 

la seva població. S’observa com un 46,7 % del total no arriba a 500 habitants, i 

d’aquests, un 13’2 % ni tan sols no arriba a 100 persones.  

 

 
Taula 7.3.1. Distribució dels municipis per nombre d’habitants (padró municipal 

amb data d’1 de gener de 2012) 

Total 

Menys 

de 

101 

De 

101 a 

500 

De 501 

a 1.000 

De 

1.001 a 

2.000 

De 

2.001 a 

3.000 

De 

3.001 a 

5.000 

De 

5.001 a 

10.000 

De 

10.001 

a 

20.000 

De 

20.001 

a 

30.000 

De 

30.001 

a 

50.000 

Més 

de 

50.001  

8.117 1.135 2.687 1.051 926 500 504 554 361 147 107 145 

Nota: S’inclou en l’estadística Ceuta, Melilla i Guadiana del Caudillo 

Font: INE 
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Malgrat l’enorme presència dels municipis petits en població, únicament en la legislació 

catalana i valenciana són considerats com a tals els municipis amb valors per davall de 

250 habitants i 500 habitants, respectivament.  

 

En el nostre àmbit d’estudi els municipis petits tenen especial rellevància. Un 51 % del 

total de municipis de la província de Lleida té una població inferior a 500 habitants, 

cosa que suposa que un 48 % del territori lleidatà presenta aquesta casuística. La imatge 

següent mostra com es concentren aquests municipis a la part nord del país, a excepció 

de Galícia i els litorals mediterranis i cantàbrics. 

 
Mapa 7.3.1. Municipis amb població inferior a 500 habitants  

 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE 
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7.4. Els municipis discontinus 

 

Una cop feta la presentació del mapa municipal espanyol en funció de les variables 

objectives de superfície i població, és oportú assenyalar possibles anomalies previstes 

en la legislació com a disfuncions i que trobem reiteradament en el mapa. Sens dubte, 

una d’elles i l’única considerada com a tal en la legislació estatal és l’existència 

d’enclavaments. Els enclavaments són parts del territori que no tenen continuïtat amb la 

resta del municipi. El Reglament estatal defineix que “el término municipal está 

formado por territorios continuos”, que tan sols “podrán mantenerse las situaciones de 

discontinuidad que estén reconocidas actualmente” (art.1.3) i que en cap cas no s’hi 

poden generar enclavaments nous. 

 

Les causes de l’existència d’enclavaments són diverses: alguns són fruit de la fusió de 

diversos municipis, com el cas de Tremp; de possessions de terres forestals; d’intercanvi 

de finques entre municipis, o de dependències feudals o jurisdiccionals. 

 

En la recerca d’enclavaments espanyols sobta que no n’existeixi un registre oficial. Per 

comunitats autònomes també és inexistent, la qual cosa ens ha obligat a fer una recerca 

inèdita. Per obtenir el recompte d’enclavaments per municipis hem emprat la base 

municipal oficial de l’IGN i hem realitzat operacions mitjançant els SIG de recompte de 

territoris que no mostraven continuïtat. En el conjunt de processos hem establert com a 

excepció els polígons, en argot SIG, que constitueixen les illes situades al mar. 

Aquestes illes, tot i ser pròpiament enclavaments naturals, no són objecte d’estudi 

d’aquesta recerca. Malauradament, hem detectat, en la base municipal de l’IGN 

emprada, alguns errors ocasionats per la manca d’actualització dels límits municipals, 

fet que òbviament pot haver generat algun error inevitable en el recompte final. 

 

La taula 7.4.1 mostra els valors obtinguts per províncies. En total hi ha 461 municipis 

que tenen enclavaments, i només la província de Castelló no en presenta cap. Alguns 

dels municipis tenen més d’un enclavament, per la qual cosa la suma total espanyola 

ascendeix a 698. El cas més espectacular el trobem al municipi de Xàtiva, amb 29 

enclavaments. La província de Lleida, amb 40 enclavaments, ocupa el segon lloc, 
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després de València i seguida de Burgos (mapa 7.4.1). En l’annex d’aquest estudi, s’hi 

adjunta la taula d’enclavaments desglossada per municipis.  

 
Taula 7.4.1. Nombre d’enclavaments per províncies (2012) 

Província Nombre d’enclavaments  Província Nombre d’enclavaments 
Albacete 9  Jaén 15
Alacant 17  Lleó 8
Almeria 8  Lleida 40*
Àlaba 20**  Lugo 2
Astúries 7  Madrid 13
Àvila 11  Màlaga 7
Badajoz 27  Melilla 0
Balears, Illes 0  Múrcia 3
Barcelona 27*  Navarra 18
Biskaia 1**  Orense 2
Burgos 39  Palència 14
Càceres 14  Palmas, Las 0
Cadis 1  Pontevedra 3
Cantàbria 2  Rioja, la 12
Castelló 0  Salamanca 29
Ceuta 0  Santa Cruz de Tenerife 0
Ciudad Real 11  Saragossa 15
Còrdova 8  Segòvia 18
Corunya, la 1  Sevilla 7
Cuenca 14  Sòria 8
Guipúscoa 30**  Tarragona 11*
Girona 4*  Terol 5
Granada 14  Toledo 14
Guadalajara 18  València 135
Huelva 4  Valladolid 18
Osca 11  Zamora 3
Total a Espanya 698   

 

* En el cas de Catalunya, hi trobem cinc enclavaments que no figuraven en la cartografia oficial ni de 

l’ICC ni de l’IGN. 

** El recompte d’enclavaments del País Basc prové de la cartografia oficial del Govern Basc i les 

diputacions forals. 

Font: elaboració pròpia a partir de la cartografia oficial de l’IGN, de l’ICC i del Govern Basc 
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Mapa 7.4.1 Nombre d’enclavaments per municipis 

 

Font: elaboració pròpia a partir de la cartografia oficial de l’IGN, de l’ICC i del Govern Basc 
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En parlar d’enclavaments no podem obviar els casos curiosos de municipis que per si 

sols ja són un enclavament, ja que tot el seu perímetre limita amb un únic terme 

municipal. Aquesta morfologia dóna lloc a una segona interpretació: hi ha termes 

municipals que presenten, al seu interior, un municipi aliè. Com a mostra d’aquests 

casos tenim el mapa 7.4.2, en què es representa la totalitat del municipi d’Albarracín i 

del conjunt de municipis que hi ha “dins” del seu perímetre.  

 
Mapa 7.4.2.  Albarracín i municipis enclavats 

 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IGN 

 

L’existència d’aquests peculiars municipis rau en històriques segregacions de pobles 

dins de territoris forestals o agraris originalment molt grans. D’exemples, en trobem 

reiteradament a Castella-La Manxa o Extremadura, amb municipis com Montiel, 

Badajoz, Càceres, Trujillo… 

 

Una altra peculiaritat del mapa municipal espanyol és l’existència de territoris 

compartits per diversos municipis, la qual cosa podria considerar-se una modalitat de 

municipi discontinu amb matisos. Es tracta de territoris intermedis o aïllats en relació 

amb assentaments humans que històricament acordaven compartir diversos municipis. 
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Bona part eren de caràcter comunal i d’ús forestal o pastoral. Actualment, el nombre ha 

anat minvant per diverses raons: alguns s’han incorporat a únic municipi; d’altres han 

estat adquirits per un particular i, per tant, han deixat de tenir titularitat pública. 

Tanmateix, encara avui es registren 87 territoris compartits. La denominació d’aquests 

territories varia en funció de la regió geogràfica. Sovint rep el nom de común, ledanía, 

terme mitger o condomini.  

 

A la província de Lleida hi trobem encara dos condominis situats respectivament a la 

comarca de l’Alt Urgell i al Pallars Sobirà. Els municipis de Cava i el Pont de Bar 

comparteixen una reduïda zona forestal de cinc hectàrees. L’altre cas de condomini, de 

superficie molt superior (aproximadament 2.250 ha segons l’IGN) correspon als antics 

municipis d’Esterri d’Àneu, Son i Sorpe i València d’Àneu. Curiosament, ambdós 

condominis han desaparegut de la cartografia oficial de l’ICC, malgrat que tots dos 

encara apareixen en els fulls del MTN a escala 1:50.000 (però no en els fulls 1:25.000). 

 
Mapa 7.4.3.  Condomini dels quatre pobles (Esterri d’Àneu, Son i Sorpe i València 

d’Àneu) 

 

Font: elaboració pròpia a partir del MTN a escala 1:50.000 
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8. Definició legal del municipi. Legislació estatal, de les 
comunitats autònomes i catalana 

 

8.1. La definició de municipi en la legislació estatal 
 

La Constitució espanyola estableix una organització territorial de l’Estat vertical, que 

s’esglaona en municipis, províncies i comunitats autònomes. Totes aquestes entitats 

gaudeixen d’autonomia per a la “gestió dels seus interessos”, com reiteradament trobem 

escrit en la legislació vigent. S’hi estableix una descentralització del poder, però alhora 

s’hi anuncia una jerarquia entre les tres entitats. 

 

En aquest apartat volem posar en relleu la definició de municipi i les competències dels 

ajuntaments en l’actual legislació, per tal de prosseguir amb l’anàlisi dels possibles 

punts febles. 

  

En el preàmbul la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local 

(LRBRL), hi trobem unes declaracions grandiloqüents en què es realça el món urbà 

davant del rural, i s’atribueix a aquest darrer connotacions clarament negatives i 

arcaiques. A banda, però, d’aquestes valoracions, l’escrit crea unes expectatives 

elevades i posteriorment decebedores en relació amb allò que previsiblement hom pensa 

que podria trobar redactat en l’articulat. El preàmbul diu així: 

 
Pensemos ante todo en el Municipio, marco por excelencia de la convivencia civil, cuya historia es 
en muy buena medida la del occidente a que pertenecemos. Tanto en España como en Europa el 
progreso y el equilibrio social han estado asociados desde la antigüedad al esplendor de la vida 
urbana y al consiguiente florecimiento municipal. Y viceversa, los períodos de estancamiento o de 
retroceso se han caracterizado igualmente por la simultánea decadencia de las comunidades 
ciudadanas, que en siglos ya lejanos llegó a consumarse con la ruina y extinción de los municipios. 
El Municipio es la organización jurídica peculiar del núcleo urbano y también, con frecuencia, de su 
entorno geográfico 
 
En verdad los Municipios son enclaves liberadores en medio del océano señorial de payeses, 
solariegos, etc., sometidos a servidumbre. Como demuestra nuestra historia y proclama hoy la 
Constitución, decir régimen local es decir autonomía. 

 

La definició que trobem de municipi en el títol II diu així: 
 
 
Artículo 11. 
1. El Municipio es la entidad local básica de la organización territorial del Estado. Tiene 
personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. 
2. Son elementos del Municipio el territorio, la población y la organización. 
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Malgrat la rellevància que apuntava el preàmbul sobre els municipis i la seva 

autonomia, la definició de municipi no deixa de sorprendre per la brevetat. Tampoc no 

exposa una classificació dels municipis per tipus o grandàries. Hom podria pensar 

equivocadament que el territori està dividit homogèniament en superfície i població.  

 

Una altre punt que cal tenir present a l’hora d’analitzar aquesta llei és la manca de 

definició de la línia de terme que delimita la unitat bàsica del territori, el municipi. En 

l’article 12 només s’hi concreta que el terme municipal és el territori en què 

l’ajuntament exerceix les seves competències. La Llei de modernització 57/2003 no 

modifica aquest punt ni hi aporta res més. Aquest és possiblement un buit legal en la 

legislació del règim local.  

 

No és fins al Reial decret 1690/1986, d’11 de juliol, sobre el Reglament de població i 

demarcació territorial de les entitats locals, que trobem una breu al·lusió al terme 

municipal. Per contra, el Reial decret prescindeix de la definició de municipi al llarg de 

tot el títol I, dedicat exclusivament al territori.  

 
Artículo 1. 
1. El término municipal es el territorio en que el Ayuntamiento ejerce sus competencias. 
2. Todo municipio pertenecerá a una sola provincia. 
3. El término municipal está formado por territorios continuos, pero podrán mantenerse las 
situaciones de discontinuidad que estén reconocidas actualmente. 
4. Es competencia del Ayuntamiento la división del término municipal en distritos y en barrios y las 
variaciones de los mismos. 

 

Una altre punt interessant a retenir de la LRBRL és l’assignació de competències 

bàsiques dels ajuntaments sobre el seu municipi, que són les següents: 
  

Artículo 25. 
a) Seguridad en lugares públicos. 
b) Ordenación del tráfico de vehículos y personas en las vías urbanas. 
c) Protección civil, prevención y extinción de incendios. 
d) Ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística; promoción y gestión de viviendas; 
parques y jardines, pavimentación de vías públicas y conservación de caminos y vías rurales. 
e) Patrimonio histórico-artístico. 
f) Protección del medio ambiente. 
g) Abastos, mataderos, ferias, mercados y defensa de usuarios y consumidores. 
h) Protección de la salubridad pública. 
i) Participación en la gestión de la atención primaria de la salud. 
j) Cementerios y servicios funerarios. 
k) Prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social. 
l) Suministro de agua y alumbrado público; servicios de limpieza viaria, de recogida y tratamiento 
de residuos, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. 
ll) Transporte público de viajeros. 
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m) Actividades o instalaciones culturales y deportivas: ocupación del tiempo libre; turismo. 
n) Participar en la programación de la enseñanza y cooperar con la Administración educativa en la 
creación, construcción y sostenimiento de los centros docentes públicos, intervenir en sus órganos 
de gestión y participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria. 

 
 
El següent article fa una distribució d’aquestes competències en funció del volum de 
població:  
 

Artículo 26. 
1. Los Municipios por sí o asociados deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes: 
a) En todos los Municipios: Alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, 
abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población, 
pavimentación de las vías públicas y control de alimentos y bebidas. 
b) En los Municipios con población superior a 5.000 habitantes, además: Parque público, biblioteca 
pública, mercado y tratamiento de residuos. 
c) En los Municipios con población superior a 20.000 habitantes, además: Protección civil, 
prestación de servicios sociales, prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas de 
uso público. 
d) En los Municipios con población superior a 50.000 habitantes, además: Transporte colectivo 
urbano de viajeros y protección del medio ambiente. 
 

En els apartats següents aquestes competències o deures dels ajuntaments ens poden ser 

útils per determinar o justificar possibles reorganitzacions dels municipis. Tanmateix, 

cal tenir present que el mateix decret estableix més endavant l’opció que els 

ajuntaments amb recursos limitats puguin sol·licitar a la comunitat autònoma respectiva 

l’alliberament de les seves competències bàsiques. 

 

Al nostre entendre, la importància de la figura del municipi com a base territorial sobre 

la qual s’establiran els serveis que contribuiran o no a la qualitat de vida dels ciutadans 

no té un reflex suficient en la legislació vigent. Els límits municipals, que són les unitats 

bàsiques de delimitació territorial a partir de les quals s’organitzen els límits 

administratius superiors, com són les comarques i les províncies, no estan definits ni 

existeix una normativa que obligui a delimitar-los en una mapa topogràfic a gran escala.  
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8.2. La definició del municipi en la legislació de les comunitats 
autònomes 
 

En primer lloc, cal dir que de les disset comunitats autònomes, només tres tenen 

reglaments que desenvolupen les seves respectives lleis municipals i de règim local. 

Cantàbria i Extremadura esdevenen els dos casos excepcionals, ja que no disposen ni 

tan sols de lleis de règim local.  

 

Pel que fa a competències legislatives per regular els municipis i entitats, cal cercar els 

respectius estatuts d’autonomia de les comunitats, especialment en aquells casos que no 

tenen reglaments desenvolupats sobre delimitacions territorials. 

 

En segon lloc, i com es podia suposar, la definició del municipi no hi apareix més 

desenvolupada de com ho està en la legislació estatal. En els capítols de territori de les 

respectives CA s’hi repeteixen els tres conceptes clau que apareixen en la legislació 

estatal redactats d’una manera lleugerament diferent en funció de la comunitat. De 

manera esquemàtica, s’hi estableixen els tres punts següents: 

- Els municipis són entitats locals bàsiques de l’organització territorial de la 

comunitat. 

- El municipi té personalitat jurídica i plena capacitat per al compliment dels 

seus fins. 

- Els elements del municipi són el territori, la població i l’organització. 
 

En determinats casos es recorda el que trobem en la llei estatal, i és el fet de precisar 

que els municipis són els espais de participació de la ciutadania en els assumptes 

públics locals. 
 

Novament ens trobem amb un buit legal en la definició del terme municipal. Aquest tret 

pot ser el detonant del tractament insuficient de les disfuncions territorials en tot el 

territori estatal, tal com podrem apreciar en el capítol següent.  

  

A continuació s’adjunta la taula 8.2.1, en què es mostra la legislació vigent en cada 

comunitat autònoma i l’any en què es va aprovar.  
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Taula 8.2.1. Legislacions i reglaments municipals per comunitats autònomes i any 

de la darrera actualització de la legislació 

Comunitat autònoma Títol de la llei Reglament de demarcació territorial 
Andalusia Llei 5/2010, d’11 de juny, d’autonomia 

local d’Andalusia 
 

Decret 185/2005, de 27 de juliol, pol qual 
s’aprova el Reglament de demarcació 
municipal d’Andalusia 

Aragó Llei 7/1999, de 9 d’abril, 
d’administració local d’Aragó 
 

Decret 346/2002, de 19 de novembre, pel 
qual s’aprova el Reglament de territori i 
població d’entitats locals d’Aragó 

Astúries Llei 10/1986, de 7 novembre, 
reguladora de la demarcació dels 
consells del principat d’Astúries 

 

Illes Balears Llei 20/2006, de 15 de desembre, 
municipal i de règim local de les Illes 
Balears 

 

Canàries Llei 14/1990, de 26 de juliol, de règim 
jurídic de les administracions 
públiques de Canàries  

 

Castella i Lleó Llei 1/1998, de 4 de juny, de règim 
local de Castella i Lleó 

 

Castella-la Manxa Llei 3/1991, de 14 de març, d’entitats 
locals de Castella-la Manxa  

 

Catalunya Decret 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim municipal i règim 
local de Catalunya 

Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel 
qual es regula la constitució i demarcació 
territorial dels municipis, de les entitats 
municipals descentralitzades i de les 
mancomunitats de Catalunya 

Galícia Ley 5/1997, de 22 de julio, de la 
administración local de Galicia 

 

La Rioja Ley 1/2003, de 3 de marzo, de la 
administración local de La Rioja  

 

Madrid Ley 2/2003, de 11 de marzo, de 
administración local de Madrid 

 

Múrcia Ley 6/1988, de 25 de agosto, de 
régimen local de Murcia 

 

Navarra 

 

Ley de la administración local de 
Navarra 
 
Ley foral 11/2004, de 29 de octubre, 
que actualiza el régimen local de 
Navarra. 

 

País Basc 

  Àlaba 

 

 

---------- 

  Biscaia 

------------- 

  Guipúscoa 

 
 
Norma foral 3/2011, de 21 de febrer, 
reguladora de les demarcacions de les 
entitats Locals del Territori Històric 
d’Àlaba i de la seva denominació, 
capitalitat i elements distintius 
 
Norma foral 9/2012, de 5 de desembre, 
de demarcacions territorials de Biscaia 
 
Norma foral 2/2003, de 17 de març, 
reguladora de les demarcacions 
municipals de Guipúscoa 
 

 

Comunitat Valenciana    Llei 8/2010, de 23 de juny, de règim 
local de la Comunitat Valenciana 

 

Font: elaboració pròpia 
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8.3. La definició de municipi i terme en la legislació a Catalunya 
 

Catalunya fou la tercera comunitat a aprovar una llei municipal i de règim local (Llei 

8/1987, de 15 d’abril), després d’Astúries i Biscaia. A més, durant força temps va ser 

l’única que va desenvolupar l’esmentada llei en el Reglament de demarcació territorial i 

de població dels ens locals de Catalunya (Decret 140/1988, de 24 de maig).  

 

Actualment, a Catalunya és vigent una nova llei municipal i de règim local (Llei 2/2003, 

de 28 d’abril) que modifica l’anterior després de setze anys de vigència. Com en 

l’anterior, es va aprovar un nou reglament que la desenvolupa. El Decret 244/2007, de 6 

de novembre, regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les 

entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya.  

 

En la legislació vigent, la definició més extensa de terme la trobem en la Llei municipal, 

que aporta un punt interessant. L’article 11 diu així:  

 
CAPÍTOL 1 
El terme municipal 
Article 11 
Definició i característiques 
11.1 El terme municipal és l’àmbit territorial on l’ajuntament exerceix les seves competències. 
11.2 La delimitació territorial del terme municipal ha d’atendre a les dimensions que li són més 
idònies per a l’exercici de les funcions públiques que l’ajuntament té encomanades, amb especial 
consideració dels criteris següents: la representació d’una col·lectivitat que té consciència com a 
tal, l’existència de valors històrics i tradicionals i la capacitat per a la gestió dels serveis públics que 
l’ajuntament té encomanats. 

 

En aquesta definició s’hi apunta la necessitat d’adequar les dimensions del terme a la 

capacitat de l’ajuntament per exercir les funcions que li són encomanades, tret que pot 

servir de partida per establir les possibles alteracions dels límits municipals. 

 

Pel que fa al concepte de municipi, no ens aporta cap informació addicional al que 

prèviament hem esmentat per a la resta de CA. 

 
TÍTOL 4 
Del municipi 
Article 46 
Definició i característiques 
46.1 El municipi és l’entitat bàsica de l’organització territorial i l’element primari de participació 
ciutadana en els assumptes públics. 
46.2 Les lleis de Catalunya garanteixen la participació del municipi en tots els assumptes públics 
que afecten directament els seus interessos. 
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46.3 El municipi gaudeix d’autonomia, té personalitat jurídica i plena capacitat per a l’exercici de les 
funcions públiques que té encomanades, per a representar els interessos de la col·lectivitat 
respectiva i per a gestionar els serveis públics la titularitat dels quals assumeixin. 
46.4 Són elements del municipi el territori, la població i l’organització. 

 

 

9. Alteracions dels termes municipals en la legislació estatal i 
en la de les comunitats autònomes 

9.1. Les alteracions dels termes en la legislació estatal 
 

La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL), estableix 

les bases per a les possibles alteracions de terme. A partir de la LRBRL s’elabora el 

Reial decret 781/1986, amb què s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents 

en matèria de règim local; el Reial decret 1690/1986, d’11 de juliol, sobre el Reglament 

de població i demarcació territorial de les entitats locals, i les lleis respectives de les 

comunitats autònomes. Posteriorment, per a les ciutats grans, s’aprova la Llei 57/2003, 

de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local. Aquesta darrera 

llei introdueix dos nous capítols en la LRBRL referents al règim d’organització dels 

municipis de gran població i a la tipificació de les infraccions i sancions en 

determinades matèries. A banda, la Llei 57/2003 reforça el paper de les mancomunitats 

de municipis, àdhuc entre municipis de províncies diferents.  

 

En el títol segon de la LRBRL, amb les actualitzacions establertes per la Llei 57/2003, 

concretament en l’article 13, es concreta que la modificació dels termes municipals es 

regula per la legislació de les CA sobre règim local, però en cap cas l’alteració 

d’aquests termes no pot comportar un canvi en els límits provincials ni donar lloc a una 

discontinuïtat territorial del municipi.  

 

Per dur a terme les alteracions de terme és necessària l’audiència dels municipis 

interessats i el dictamen del Consell d’Estat o, si existeix, de l’òrgan consultiu superior 

dels consells de govern de les CA.  

 

La llei estableix que la creació de nous municipis solament pot dur-se a terme sobre 

territoris amb un nucli de població diferenciat, sempre que els municipis resultants 
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gaudeixin dels recursos suficients per al compliment de les competències municipals i, 

per tant, que no impliqui cap disminució de la qualitat dels serveis que antigament s’hi 

prestaven.  

 

Un dels punts més interessants, també de l’article 13, és sens dubte l’apartat 3, en què es 

diu: 

 
Sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas, el Estado, atendiendo a 
criterios geográficos, sociales, económicos y culturales, podrá establecer medidas que tiendan a 
fomentar la fusión de Municipios con el fin de mejorar la capacidad de gestión de los asuntos 
públicos locales. 

 

Falta, però, segons el nostre criteri, una normativa de les CA que desenvolupi aquesta 

voluntat i la faci realitat, perquè són elles les que han d’iniciar els procediments 

d’alteracions de municipis i, alhora, han d’assumir responsabilitats. Tampoc l’Estat, fins 

al dia d’avui, no ha publicat mesures que fomentin la fusió de municipis. 

Consegüentment, aquest paràgraf és senzillament un declaració de bones intencions per 

part de l’Estat, que no es desentén de la conscient problemàtica del petits municipis.  

 

El Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals (Reial decret 

1690/1986) desenvolupa la LRBRL, i en el capítol I trobem especificades les possibles 

alteracions dels termes municipals.  

 

Prèviament a l’exposició de les variacions del terme, en el títol primer d’aquest 

Reglament, en l’article 1, es fa menció d’un aspecte important que cal retenir. L’apartat 

destacable diu així: 

 
3. El término municipal está formado por territorios continuos, pero podrán mantenerse las 
situaciones de discontinuidad que estén reconocidas actualmente. 

 

A partir d’aquest fragment podem interpretar que els enclavaments són disfuncions o 

situacions anormals, vistes amb un cert neguit i desgrat pel legislador, que no són 

permeses a l’hora d’aplicar nous límits municipals. Tanmateix, les que existeixen 

actualment són respectades. 

 

Per llei es preveuen quatre tipus de variació de terme municipal: 
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- Per incorporació d’un o més municipis a un altre municipi o a d’altres. 

Aquesta alteració es pot dur a terme quan es comprova que hi ha necessitats 

o conveniència econòmica o administrativa, o hi ha una millora de la 

capacitat de gestió dels recursos públics locals. 

- Per fusió de dos municipis limítrofes o més. Els municipis es poden fusionar 

quan, per separat, no tinguin recursos suficients per donar els serveis mínims 

exigits per llei o quan hi hagi motius clars de necessitat o conveniència 

econòmica o administrativa. També es poden fusionar quan, a causa del 

creixement urbanístic, es confonen els nuclis urbans, encara que sigui per 

parcs, jardins, passejos, avingudes, zones residencials o esportives. 

- Per segregació de part del territori d’un municipi o de diversos per crear-ne 

un de nou. Es poden crear nous municipis quan existeixen motius 

permanents d’interès públic, vinculats amb la colonització interior, 

explotació de mines, instal·lació de noves indústries o creació de grans obres, 

com per exemple les de regadiu. En tot cas, han d’existir nuclis de població 

territorialment diferenciats i recursos suficients per als municipis resultants. 

- Per segregació d’una part del municipi per agregar-la a un municipi tercer 

limítrof. Aquest cas es pot aplicar als nuclis que han quedat units pel 

creixement urbanístic, sempre que la unió no sigui ocasionada per espais 

verds o zones residencials o esportives. També es poden segregar per raons 

d’índole econòmica o administrativa. Òbviament, el resultat entre els termes 

afectats no ha de suposar en cap cas una reducció de la qualitat dels serveis 

oferts pels respectius ajuntaments. 

 

L’article 9 del Reglament estableix que la segregació parcial comporta, a banda de 

l’evident divisió territorial, la divisió dels béns, drets i accions, deutes i càrregues en 

funció del nombre d’habitants i de la riquesa imposable corresponents al nucli del qual 

es vol segregar.  

 

La iniciació dels tràmits per dur a terme les alteracions dels termes municipals la pot 

decretar l’òrgan competent de la CA o es pot fer a instància de: 

- Els ajuntaments interessats. 

- Les diputacions. 

- L’Administració de l’Estat, a través de la Delegació del Govern. 
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- Altres òrgans de la CA competents que ho considerin oportú. 

 

Prèviament al dictamen del Consell d’Estat o de l’òrgan consultiu superior dels consells 

de govern de les CA, els expedients s’han de sotmetre a un mes d’audiència per als 

municipis i ens locals interessats.  
 

La resolució definitiva dels expedients sobre alteracions de termes municipals s’ha de 

fer mitjançant decrets aprovats pel consell de govern de la CA corresponent, i s’ha de 

publicar en el Butlletí Oficial de l’Estat, en els butlletins de la CA i en el de la diputació 

provincial respectiva. 

 

En conclusió, la Llei de bases de règim local va ser un gran avenç per a la regulació del 

règim local, però no ha donat lloc a un foment de reformes territorials. Tal com apunta 

Barranco, la legislació vigent en matèria de creació i supressió de municipis es mostra 

més que prudent. Efectivament, com que no estableix uns mínims requisits per als 

municipis, els micromunicipis i les disfuncions territorials han continuat vigents malgrat 

els problemes econòmics i socials que generen. Es pot afirmar que la LRBRL fomenta, 

d’una banda, el model de municipi amb un nucli de població diferenciat i, de l’altra, el 

respecte als municipis ja existents (Barranco, 1993).  

 

9.2. Les alteracions dels termes en la legislació de les comunitats 
autònomes 
 

La legislació existent de les CA sobre demarcacions municipals és reduïda i 

heterogènia, i ja hem comentat que només tres tenen desenvolupada la legislació sobre 

aquest tema. Totes, però, parteixen de trets comuns que es repeteixen en els articles de 

les seves respectives legislacions. Aquestes coincideixen a afirmar que les alteracions 

dels termes municipals han de garantir les finalitats següents: 

- L’existència de nuclis de població diferenciats en les noves creacions.  

- Que no es produeixi una alteració dels límits provincials. 

- Que no es generin municipis amb límits territorials discontinus (únicament 

Àlaba permet de manera excepcional crear municipis nous discontinus). 

- La millora del govern dels ajuntaments i la participació de la població en relació 

amb el seu territori.  
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- Que es disposi d’un territori adequat a la capacitat econòmica i de gestió per a la 

prestació dels serveis públics bàsics i obligatoris a la població. 

- L’adaptació dels límits a la realitat física, social i cultural dels nuclis de 

població. 

 

Partint de la legislació estatal, la creació de nous municipis només es pot dur a terme 

quan existeixin nuclis de població diferenciats i els municipis resultants tinguin recursos 

suficients per al compliment de les seves competències municipals, i quan en cap cas no 

es dugui a terme una reducció de la qualitat dels serveis que anteriorment es prestaven. 

 

Tot i que ho desenvoluparem tot seguit, podem avançar que les particularitats entre les 

diverses CA vénen marcades pels requisits que hi ha a l’hora de definir les possibles 

circumstàncies que poden donar lloc a alteracions de terme i pels llindars de població 

dels municipis afectats. 

 

 

Legislació d’Andalusia 

 

La Llei 5/2010, d’autonomia local d’Andalusia, ha estat aprovada el juny de 2010. 

D’aquesta llei ens n’interessa ressaltar tres articles específics, dos dels quals marquen la 

diferència de la legislació estatal. Es tracta de l’article 89, en què es diu que el municipi 

ha de ser continu i no pot excedir el territori d’una província, i els articles 91 i 93, que 

fan referència a l’alteració de termes.  

 
Artículo 89. 
Concepto de término municipal 
[...] 
El término municipal es continuo y no podrá exceder del territorio de una provincia. 

 
Malgrat que la redacció d’aquest article és diferent, el significat ve a ser el mateix que 

l’estatal. No s’hi fa menció directa dels enclavaments com a disfuncions, però 

suposadament limita la creació de nous enclavaments fruit de les possibles alteracions 

de termes.  

 
En l’article 91 s’hi incorpora un nou punt, que fa referència a l’autorització d’alteració 

de termes quan per motius naturals la seva superfície sigui modificada.  
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Artículo 91. 
Modificaciones de los términos municipales 
1. Los términos municipales podrán ser modificados por: 
a) Segregación. 
b) Fusión. 
c) Agregación. 
d) Incorporación. 
e) Aumento o disminución de su cabida debido a dinámicas de la naturaleza. 

 
A diferència del que trobàvem en l’article 8 de la Llei 7/1993, de 27 de juliol, de 

demarcació municipal d’Andalusia, la nova llei prescindeix dels requisits quantificables 

mínims per a la creació de nous municipis. Puntualitza, però, que la creació d’un nou 

municipi ha de ser excepcional.  

 
Artículo 93. 
La segregación de términos municipales 
 
2. La creación de un nuevo municipio por segregación tendrá carácter excepcional, solo se hará 
sobre la base de núcleos de población y necesitará, además de la conformidad expresa, acordada 
por mayoría absoluta, del pleno del ayuntamiento del municipio que sufre la segregación, la 
concurrencia de, al menos, las siguientes circunstancias: 
a) La existencia de motivos permanentes de interés público relacionados con la planificación 
territorial de Andalucía. 
b) Que el territorio del nuevo municipio cuente con unas características que singularicen su propia 
identidad sobre la base de razones históricas, sociales, económicas, laborales, geográficas y 
urbanísticas. 
c) Que entre los núcleos principales de población del municipio matriz y del territorio que pretende 
la segregación exista una notable dificultad de acceso caracterizada por la distancia, orografía 
adversa, duración del trayecto en vehículo automotor, carencia de servicio público de transporte de 
viajeros u otras de similar naturaleza. 
 

 

Ara bé, en el Reglament de demarcació municipal d’Andalusia (Decret 185/2005, de 30 

d’agost) observem que sí que hi apareixen unes xifres concretes per a la creació de nous 

municipis. Els valors mínims que estableix el Reglament per la creació de nous 

municipis a partir de la segregació són 4.000 persones al nou municipi i una franja de 

separació de 7 km. Excepcionalment, en les entitats locals autònomes amb una 

existència de més de cinc anys poden constituir-se nous municipis amb valors de 2.500 

habitants i 5 km de separació entre nuclis de població. 

 

L’article 20 d’aquest mateix Reglament defineix els supòsits pels quals es justifiquen 

les alteracions dels termes municipals. És en aquest article on trobem referència a les 

possibles disfuncions del territori, i s’hi refereix com a anomalías tot i que no especifica 

quines són considerades com a tals. Per la seva rellevància en aquest estudi, reproduïm 

íntegrament aquest article. 
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Artículo 20. 
Supuestos justificadores de la alteración de términos municipales 
La alteración de términos municipales podrá efectuarse siempre que se dé alguna o algunas de las 
siguientes circunstancias: 
a) Cuando un núcleo de población de un Municipio se extienda por el término de otro u otros 
limítrofes. En estos casos, el Municipio o Municipios que experimenten la segregación podrán ser 
compensados, en el mismo procedimiento, con la incorporación a su término de parte del que 
originó esta alteración.  
b) Cuando sea necesario dotar a un Municipio del territorio indispensable para ampliar los servicios 
existentes o instalar aquéllos nuevos que imperativamente hubiere de prestar en razón de la 
cuantía de su población, siempre y cuando no sea posible la prestación de dichos servicios en 
régimen de mancomunidad o cualquier otra forma asociativa o de cooperación interadministrativa. 
En estos casos el Municipio que originase la alteración deberá compensar a los que sufran la 
segregación con parte de su propio término municipal. 
c) Cuando concurran otras circunstancias de orden geográfico, demográfico, económico o 
administrativo que hagan imposible o de difícil ejecución la prestación de la mayoría de los 
servicios obligatorios de competencia municipal en uno o varios Municipios, siempre que la nueva 
delimitación territorial garantice su normal desempeño. 
d) Cuando sea necesario corregir anomalías que tuviesen su origen en una demarcación 
judicialmente declarada como arbitraria. 
e) Cuando haya que corregir anomalías originadas por causas sobrevenidas, siempre que no 
comporte perjuicios a los Municipios a los que afecta la alteración, y haya acuerdo entre los 
Municipios afectados. 

 

 

Legislació d’Aragó 

 

En la Llei 7/1999, de 9 d’abril, d’administració local d’Aragó, es desenvolupen els 

supòsits, cas per cas, d’alteracions dels termes municipals. Després de les comunitats de 

Catalunya i Andalusia, Aragó és una de les que compta amb una regulació més 

desenvolupada. A continuació, reproduïm una selecció dels articles que més ens 

interessen. 

 

De la legislació d’Aragó cal destacar-ne els trets singulars que no trobem en altres 

legislacions. En primer lloc, en l’article 10 s’estableix que un assentament de població 

en un enclavament deshabitat en virtut de concessió o autorització d’ocupació no pot 

servir, en cap cas, com a base per a la creació d’un nou municipi. En segon lloc, Aragó 

presenta com a requisit per a la creació de nous municipis un nombre mínim de població 

de 1.000 habitants i l’existència d’una franja de sòl no urbanitzable, però sense definir 

un mínim de distància.  

 

A continuació, reproduïm la secció a què ens referim: 

 
SECCIÓN 4ª. 
Segregación para constituir un nuevo municipio 
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Artículo 10. 
Supuestos y requisitos 
1. La segregación de parte de un municipio o de varios para constituir uno nuevo exigirá la 
concurrencia de los siguientes requisitos: 
a) que se trate de uno o varios núcleos de población territorialmente diferenciados, tengan o no 
reconocida la condición de entidad local menor; 
b) que el municipio de nueva creación cuente con una población mínima de 1.000 habitantes, sin 
que, como resultado de la segregación, el municipio o municipios de los que procedan las 
porciones segregadas pase a tener una población inferior a esa cifra; 
c) que exista una franja de terreno clasificada como suelo urbanizable no delimitado o suelo no 
urbanizable entre los núcleos principales del territorio a segregar y el de la capitalidad del municipio 
matriz; 
d) que el municipio de nueva creación cuente con recursos suficientes para el desempeño de las 
competencias municipales y no se produzca disminución en la calidad de los servicios que venían 
siendo prestados a la población afectada, y  
e) que la creación de un nuevo municipio en la zona sea coherente con las directrices y criterios de 
ordenación del territorio establecidos por la Comunidad Autónoma. 
2. Será requisito obligado para la creación de un nuevo municipio que la población que se atribuya 
la condición de residente en el territorio correspondiente lo sea a todos los efectos, sin que pueda 
darse tal carácter a la de aquellos conjuntos urbanizados delimitados destinados primordialmente a 
segunda residencia o a estancias temporales en los que no se desarrollen actividades económicas 
productivas. 
3. No podrá servir de base, en ningún caso, a la creación de un nuevo municipio el asentamiento 
de población en un enclave deshabitado en virtud de concesión o autorización de ocupación. 

 

 

Legislació de les Illes Balears 

 

La Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, 

simplifica la legislació estatal i exposa tres casos possibles d’alteració dels termes. 

L’article 11 de l’esmentada llei diu així: 

 
Capítol II 
L’alteració de termes municipals 
Article 11 
Supòsits 
El terme municipal pot ser alterat en els supòsits següents: 
a) Per a la creació d’un nou municipi, per fusió de dos o més municipis limítrofs, o bé per 
segregació de part d’un o més municipis per constituir-ne un altre d’independent. 
b) Per a la supressió d’un o més municipis mitjançant la seva incorporació a un altre de limítrof. 
c) Per a la segregació de part d’un o més municipis, el terme municipal dels quals es redueix, i la 
seva agregació a un altre de limítrof, el terme municipal del qual és ampliat. 
 

 

A la pràctica, el resultat és el mateix, ja que el primer supòsit integra els dos de la 

legislació general que es refereixen a la creació d’un nou municipi. 

 

Com succeïa en les legislacions de les comunitats que hem tractat prèviament, la 

novetat es troba en l’establiment d’uns mínims de població a l’hora de definir un nou 

municipi. En el cas de les Illes Balears el mínim es troba en 6.000 persones per al nou 

municipi, i en el matriu, una població que no sigui inferior a 9.000. D’altra banda, 
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s’exigeix una separació entre els nuclis de població del nou municipi i de l’afectat de 5 

km de sòl rústic. 

 

L’article 13, referent a la creació de nous municipis, diu així: 

 
Article 13 
Creació d’un nou municipi 
Només es pot crear un nou municipi per segregació d’un altre quan concorrin tots els requisits 
següents: 
a) Que es tracti de nuclis de població territorialment diferenciats, i que hi hagi una franja de com a 
mínim 5 km de terreny classificat com a sòl rústic entre aquest nucli i la capitalitat del terme 
municipal. 
b) Que els nous municipis tenguin capacitat i mitjans econòmics suficients per a la prestació dels 
serveis de la competència municipal. 
c) Que el municipi de nova creació tengui una població mínima de 6.000 habitants sense que, com 
a resultat de la segregació, el municipi del qual procedeixi la porció segregada passi a tenir una 
població inferior a 9.000 habitants. La referència feta al nombre d’habitants s’entendrà, en tot cas, 
com habitants de dret. 
d) Que la segregació no disminueixi el nivell de qualitat en els serveis determinats com 
imprescindibles a l’acord de segregació, tant per al municipi inicial com per al nou municipi que 
resulti de la segregació. 
e) Que augmenti el nivell de qualitat dels serveis prestats en el nou municipi. 
f) Que la creació d’un nou municipi a la zona sigui coherent amb els criteris d’ordenació del territori 
establerts a l’efecte. 

 

 

Legislació de les Canàries 

 

La comunitat de les Canàries no té llei de règim local. La Llei 14/1990, de règim jurídic 

de les administracions públiques de les Canàries diu que l’Administració insular es 

regeix per la legislació de l’Estat i l’Estatut d’autonomia. Les illes tenen una 

organització governamental i administrativa pròpia, en forma de cabildos, i en un nivell 

inferior, els municipis, però en cap cas la llei no fa al·lusió a alteracions de terme. 

 

 

Legislació de Castella-la Manxa 

 

La Llei 3/1991, de 14 de març, d’entitats locals de Castella-la Manxa, estableix les 

directrius per poder dur a terme les possibles alteracions de termes municipals previstes 

per la llei estatal, i alhora estableix unes limitacions per a la constitució de nous 

municipis. D’aquesta manera, té com un dels objectius evitar la proliferació de 

municipis petits, que no tenen recursos suficients per prestar els serveis mínims. 
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La legislació d’aquesta comunitat marca algunes diferències que cal tenir presents en 

relació amb la resta de les CA. En primer lloc, en l’article 3 de disposicions generals 

s’estableix que l’existència d’enclavaments no és un motiu suficient perquè es 

produeixin alteracions de terme municipal. Aquesta és una posició que comparteixen 

altres CA, però cap d’elles no ho menciona directament en el desenvolupament de la 

llei. El punt 3 no deixa de ser sorprenent, pel fet d’anar contra corrent. Una possible 

justificació podria venir donada per la peculiar delimitació d’alguns municipis d’aquesta 

comunitat. 

 
Art. 3º. 
1. El término municipal podrá ser alterado por alguna de las siguientes formas: 
a) Por fusión de dos o más Municipios. 
b) Por incorporación de uno o más Municipios. 
c) Por segregación de parte del territorio de uno o varios Municipios, bien por agregación a otro 
limítrofe, o bien para constituir municipio independiente. 
2. La alteración de los términos municipales sólo podrá producirse entre Municipios limítrofes. 
3. La existencia de enclaves en otro término municipal no será motivo suficiente para que se 
produzca la alteración de términos municipales. 
 

En el mapa 9.2.1 hi observem com alguns municipis podrien ser considerats 

enclavaments, ja que estan envoltats per un únic municipi. Tal com vèiem en l’anterior 

apartat, aquest tipus de municipis el trobem reiteradament en aquesta comunitat. Davant 

d’aquesta casuística, el Govern de la CA prefereix mantenir-ho igual que corregir-ho i 

així evitar l’obligatorietat d’un procés llarg d’agregacions. En cas contrari, de ben segur 

que el mapa municipal resultant seria ben diferent de l’actual.  
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Mapa 9.2.1. Municipis enclavats dins el de Cuenca, de Castella-la Manxa 

  

Font: elaboració pròpia a partir de la base cartogràfica IGN 

 

En el capítol II, de fusió i incorporació, hi trobem un requisit que, si es compleix, pot 

donar lloc a alteració del terme. Ens estem referint a l’apartat c, en què es diu que hi pot 

haver un canvi quan desapareixen alguns dels elements bàsics del municipi. L’article 6 

aclareix aquest punt esmentant, a tall d’exemple, la desaparició de llistes electorals. 

 
CAPÍTULO II. 
Fusión e incorporación 
Art. 4º. 
La fusión o incorporación de municipios podrá llevarse a cabo cuando así lo decidan los 
Ayuntamientos interesados con el voto favorable de las dos terceras partes del número de hecho y 
en todo caso de la mayoría absoluta del número legal de miembros de las corporaciones. 
Art. 5º. 
Podrá llevarse a cabo la fusión o incorporación cuando se dé alguna de las siguientes causas: 
a) Cuando se confundan los núcleos de población que sean capitalidad de los respectivos 
Municipios. 
b) Cuando separadamente carezcan de los recursos necesarios para la prestación a los vecinos de 
los servicios mínimos contemplados en el artículo 26.1 de la Ley 7/1985, de 2 abril, Reguladora de 
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las Bases de Régimen Local o los que en cada momento determine la normativa de aplicación, y 
no hayan solicitado la dispensa a que hace referencia el número 2 del citado artículo. 
c) Cuando desaparezca alguno de los elementos básicos del Municipio. 
d) Cuando existan motivos de interés general así declarados por el Consejo de Gobierno de 
Castilla-La Mancha, y debidamente motivados a propuesta del Consejero de Presidencia. 
e) Cuando lo soliciten las dos terceras partes de los vecinos del Municipio a incorporar o fusionar. 
En este supuesto, deberán acreditarse los motivos que se aleguen para la alteración municipal. 
Art. 6º. 
A los efectos de lo previsto en el apartado c) del artículo anterior, se entiende que ha desaparecido 
la Organización cuando no existan listas electorales que concurran al proceso electoral de carácter 
municipal o cuando durante una legislatura dimitieran todos los miembros electos y no fuera 
posible nombrar la Comisión Gestora. 

 

En el capítol III, de segregació per a l’agregació, l’article 12 parla d’indemnitzacions 

econòmiques per al municipi que perd territori. Els costos econòmics aniran a càrrec del 

municipi que percep la part de territori agregat.  

 
CAPÍTULO III. 
Art. 12. 
1. El Municipio al que se le agregue una parte del término municipal de otro, deberá indemnizar 
económicamente a éste por un importe igual a 10 veces el valor actual de las cantidades dejadas 
de percibir por los impuestos sobre Bienes Inmuebles y Actividades Económicas correspondientes 
a los padrones de dichos impuestos en la porción a segregar para el ejercicio en el que se 
produzca la segregación. Esta valoración deberá figurar en el expediente que se trámite al efecto. 
Si la valoración resultase manifiestamente insuficiente respecto al beneficio que reportará, la 
indemnización se fijará por la Consejería de Presidencia, teniendo como mínimo la cuantía 
establecida anteriormente. 
2. El Decreto de aprobación de la segregación-agregación quedará en suspenso hasta que se 
verifique por la Consejería de Presidencia el pago de la cantidad resultante. 
En el supuesto de que el Municipio del que se segrega una porción del territorio no aceptase la 
cuantía, bastará para la acreditación del pago con que quede a su disposición en la Consejería de 
Economía y Hacienda de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

 

Finalment, el capítol IV, de segregació per a constituir municipi independent, estableix 

el nombre mínim de població per al nou municipi en 1.000 persones. El tret diferencial 

el trobem en l’excepció a aquest requisit, en el punt 3, en què es comenta que en entitats 

d’àmbit territorial inferior al municipi  (és a dir, en entitats locals menors) i amb una 

antiguitat mínima de cinc anys abans de l’entrada en vigor de la Llei, s’accepta la 

formació de nous municipis si tenen un mínim de 500 habitants. Ara bé, els municipis 

dels quals se segreguen han de mantenir 10.000 habitants o més, xifra molt superior al 

requisit de 1.000 habitants de l’apartat b.  

 

 
CAPÍTULO IV. 
Segregación para constituir Municipio independiente 
Art. 15. 

Artículo 15. 
1. Para que pueda crearse un municipio independiente por segregación de parte del territorio de 
uno o varios municipios, es preciso que se den todos y cada uno de los siguientes requisitos: 
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a) Que se trate de uno a varios núcleos de población territorialmente diferenciados. 
b) Que el núcleo o núcleos a segregar cuenten con una población de derecho mínima de 1.000 
habitantes y que el municipio del que se segrega no baje de este límite poblacional. 
c) Que el nuevo municipio cuente con recursos propios suficientes para la implantación y 
mantenimiento de los servicios que la Ley les exige y no suponga, en ningún caso, disminución en 
la calidad de los que se venían prestando. 
2. En el supuesto de que la segregación afecte a varios municipios, el término que se atribuya al 
nuevo municipio resultante habrá de tener continuidad territorial. 
3. Las entidades de ámbito territorial inferior al municipio, constituidas cinco años antes de la 
entrada en vigor de la presente Ley, podrán constituirse en municipio independiente, cuando 
cumpliendo el resto de los requisitos anteriores, su población de derecho sea como mínimo de 500 
habitantes y el municipio del que se segregan mantenga una población de derecho superior a los 
10.000 habitantes, una vez producida la segregación..  

 

El tracte diferencial sobre les entitats d’àmbit territorial inferior en la constitució de 

nous municipis només el trobem en aquesta CA i en la ja comentada d’Andalusia. En 

aquesta, el llindar de població per a constituir un municipi independent és de 2.500 

habitants. A diferència de Castella-la Manxa, Andalusia estableix, a més, el requisit de 

tenir una distància de 5 km entre nuclis urbans. 

 

 

Legislació de Castella i Lleó 

 

La Llei 1/1998, de 4 de juny, de règim local de Castella i Lleó, adapta la legislació 

estatal i, com succeeix en bona part de la legislació de la resta de comunitats, estableix 

només un mínim de població per crear un nou municipi. En el cas d’aquesta comunitat 

autònoma s’estableix el nombre de 1.000 persones per constituir un nou municipi i no 

s’especifica cap distància mínima.  

 

A continuació reproduïm els articles del títol II sobre la creació i l’eliminació de 

municipis, així com sobre la seva alteració. 

 
TÍTULO II. 
Creación y Supresión de Municipios y Alteraciones de sus Términos 
CAPÍTULO I. 
Creación de Municipios 
Artículo 9. 
La creación de municipios podrá tener lugar por la segregación de parte del territorio de otro u otros 
limítrofes o por la fusión de éstos. 
 
Artículo 10. 
1. La creación de un municipio por la segregación de parte del territorio de otro u otros, podrá ser 
acordada cuando existan motivos permanentes de interés público y concurran todas y cada una de 
las siguientes condiciones: 
a) Que se trate de uno o varios núcleos de población territorialmente diferenciados e 
históricamente consolidados. 
b) Que el núcleo o núcleos a segregar cuenten con una población mínima de mil residentes. 
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c) Que el municipio cuya creación se pretenda cuente con territorio y recursos suficientes para el 
adecuado cumplimiento de las competencias y servicios municipales. 
2. La creación de un municipio por la segregación de parte del territorio de otro u otros limítrofes, 
no podrá suponer para éstos una privación de las condiciones expresadas en el número anterior, ni 
una disminución para su población del nivel o calidad de los servicios que se le venían prestando. 

 

 

Legislació de Galícia 

 

Si bé en la legislació d’Andalusia hem vist com apareixia el concepte d’anomalia, 

Galícia és la primera que menciona concretament l’existència de disfuncions i la 

voluntat de la Xunta de Galicia de corregir-les mitjançant la Comisión Galega de 

Delimitación Territorial. La Llei 5/1997, de 22 de juliol, d’administració local de 

Galícia, considera la correcció de disfuncions territorials com una de les opcions 

l’alteració dels termes municipals.  

  
SECCION 1. 
De las alteraciones de los términos municipales 
[…] 
4. Los límites territoriales de los términos municipales podrán modificarse con la finalidad de 
adecuarlos a las iniciativas de corrección de disfuncionalidades territoriales elaboradas por la 
Comisión Gallega de Delimitación Territorial. La modificación será acordada por el Consello de la 
Xunta de Galicia, a propuesta del conselleiro competente en materia de régimen local, previa 
audiencia, por plazo de un mes, de los municipios afectados, informe de la respectiva Diputación 
Provincial y dictamen del Consejo Consultivo de Galicia. 

 

Tanmateix, la recerca que hem dut a terme no ha reeixit a trobar cap llista elaborada per 

l’esmentada comissió amb les disfuncions municipals de Galícia. Tampoc no hi ha cap 

llista que tipifiqui quines són les disfuncions oficials, la qual cosa, sens dubte, seria un 

primer pas per a l’enumeració de disfuncions. 

D’altra banda, la Llei estableix els requisits mínims per constituir un nou municipi. En 

aquest cas, s’exigeix un mínim de 10 km entre els nuclis o municipis originaris, o de 5 

km si hi ha una franja de sòl no urbanitzable. Pel que fa al mínim de població, la Xunta 

estableix una població no inferior a 5.000 habitants. 

 
Artículo 25. 
Para que pueda crearse un municipio nuevo e independiente, por segregación, es preciso que se 
den todos y cada uno de los siguientes requisitos: 
a) Que existan motivos permanentes de interés público. 
b) Que se trate de uno o varios núcleos de población territorialmente diferenciados y separados de 
la capitalidad del municipio o municipios originarios en más de diez kilómetros, o que, sin mediar 
esta distancia, las vías y medios de comunicación con aquélla resulten manifiestamente 
insuficientes, y siempre que exista una franja de suelo no urbanizable de, al menos, cinco 
kilómetros. En todo caso, el nuevo municipio no podrá tener discontinuidades en su territorio y no 
podrá constituir un enclave dentro de cualquiera de los municipios originarios. 
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c) Que el núcleo o núcleos a segregar cuenten con una población no inferior a cinco mil habitantes 
y que el municipio o municipios de los que se segregan no bajen de este límite poblacional al 
producirse la segregación. 
d) Que en cualquier caso no exista otra alternativa que permita solventar los problemas que 
motivan la segregación. 

 

La resta de la normativa no s’allunya de l’estatal, amb l’excepció —com es recull en 

altres legislacions autonòmiques— d’establir un valor en les compensacions 

econòmiques per als municipis que perden superfície del terme.  

 
Artículo 30. 
1. El municipio al que se agregue una parte del término municipal de otro deberá indemnizar 
económicamente a éste en una cuantía igual a diez veces el valor actual de las cantidades dejadas 
de percibir por los impuestos sobre bienes inmuebles y actividades económicas que se devenguen 
en el territorio a segregar. Esta valoración deberá figurar en el expediente que se tramite al efecto. 
 

 

El cas de Galícia és especialment interessant pels profunds debats sobre l’organització 

territorial des de l’era democràtica. Podem definir dos bàndols al capdavant de com 

organitzar Galícia: els pertanyents al galleguisme històric i els liberals. Els primers 

proposen una organització territorial alternativa al mapa liberal imposat després de 

l’Antic Règim que respecti la història i cultura de Galícia. De fet, l’Estatut d’autonomia 

de 1981 ja incorporava una legislació pròpia de parròquies rurals, la reforma del mapa 

municipal o la implantació de les comarques administratives. Tanmateix, no es van 

produir els canvis desitjats i amb el govern de Fraga es va ajornar alguns punts, com la 

regulació parroquial i la reforma municipal. Autors com Valerià Paül o Miguel Pazos 

sostenen que el model liberal imposat ha esdevingut immutable i que actualment 

presenta moltes contradiccions de funcionament administratiu importants que caldria 

abordar urgentment (Pazos i Paül, 2009). Potser les reflexions d’ells i d’altres com 

Rodríguez González han estat escoltades finalment i les darreres voluntats d’alguns 

municipis de fusionar-se que s’han generat a Galícia són l’inici de la reforma municipal. 

A principis de 2012 es publicava la notícia de la voluntat de fusionar els municipis 

d’Oza dos Ríos (3.198 habitants) i Cesuras (2.209 habitants), els primers en tràmit. 

  

Legislació de Madrid 

 

La Llei 2/2002, d’11 de març, d’administració local de Madrid, no s’allunya de la 

legislació estatal. En aquest cas s’exigeix una població mínima de 1.000 habitants i 2 

km de sòl no urbanitzable de distància entre nuclis. 
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A continuació reproduïm els articles de la Llei d’administració local que fan referència 

a l’esmentada exigència. 

 
Artículo 15. 
Segregación 
La creación de nuevos Municipios por segregación parcial podrá acordarse cuando se cumplan 
conjuntamente los siguientes requisitos: 
a) Existencia de un núcleo de población de, al menos, 1.000 habitantes, territorialmente 
diferenciado con una distancia mínima de suelo no urbanizable o urbanizable no sectorizado de 
dos kilómetros. 
b) Cuando el Municipio resultante pueda prestar los servicios municipales obligatorios mediante la 
financiación ordinaria prevista en la legislación de haciendas locales, así como todos aquellos que 
venían disfrutando los vecinos del Municipio matriz. 
c) Cuando la segregación no suponga una disminución de la calidad de los servicios o de la 
capacidad de gestión del Municipio matriz. 

 

 

Legislació de Múrcia 

 

La Llei 6/1988, de 25 d’agost, de règim local de Múrcia, no aporta cap tret diferencial 

de l’estatal. Tampoc no hi observem cap requisit mínim a l’hora d’aprovar nous 

municipis. És, per tant, una llei bàsica, que se centra en altres capítols de 

l’administració. 

 

 

Legislació de Navarra 

 

La Llei foral 6/1990, de 2 de juliol, de l’administració local de Navarra, defineix, en la 

secció 5a, la constitució i l’alteració de municipis. Tota qüestió que faci referència als 

termes municipals ha de ser resolta per l’Administració de la Comunitat Foral, amb 

l’informe previ de l’Instituto Geográfico Nacional.  

 

En aquest cas tampoc no hi trobem cap disposició reglamentària. Els requisits per 

alterar els termes són els definits per la llei estatal. Únicament estableix que el mínim 

per crear un nou municipi són 1.000 habitants. 

 
Sección 5ª. 
Constitución y alteración de municipios 
Art. 16. 
1. La fusión de municipios podrá realizarse: 
a) Cuando carezcan separadamente de medios económicos suficientes para atender los servicios 
mínimos exigidos por la Ley. 
b) Cuando se confundan sus núcleos urbanos como consecuencia del desarrollo urbanístico. 
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c) Cuando concurran motivos notorios de necesidad o conveniencia económica o administrativa. 
2. La incorporación de uno o más municipios a otro u otros podrá acordarse cuando concurra la 
causa mencionada en el apartado c) del número anterior. 
3. La segregación de parte del territorio de un municipio para agregarla a otro u otros podrá 
realizarse cuando concurra alguna de las causas a que se refieren los apartados b) y c) del número 
1. 
4. La segregación de parte del territorio de uno o varios Municipios para constituir otro 
independiente podrá realizarse cuando existan motivos permanentes de interés público. No pueden 
crearse por segregación nuevos Municipios si no cuentan con más de 1.000 habitantes. 

 

A banda, Navarra és de les poques comunitats que tenen una comissió de delimitació 

territorial. Va ser aprovada pel Decret foral 278/1990, de 18 d’octubre, i es defineix 

com un òrgan d’informe, estudi, consulta i proposta, en relació amb les actuacions 

d’alteració de municipis o la constitució d’agrupacions de municipis. 

 

 

Legislació de La Rioja 

 

La Llei 1/2003, de 3 de març, de l’administració local de La Rioja, estableix un mínim 

molt baix de població per constituir un nou municipi: 500 habitants. Es tracta del valor 

més reduït que hem trobat en la legislació espanyola. Complementàriament, el nou 

municipi ha de tenir una superfície indeterminada de sòl no urbà entre els nuclis de 

població del vell municipi i del nou (article 12).  

 

En la legislació d’aquesta CA hi trobem una al·lusió al tema concret que ens interessa, 

les disfuncions territorials, però sense desenvolupar-lo. L’article 19 esmenta l’obligació 

de rectificar la proposta de canvis dels límits amb l’objectiu d’evitar la generació de 

noves disfuncions. 

 

A continuació reproduïm els articles que esmentem. 

 
CAPÍTULO I. 
El territorio 
Artículo 12. 
Requisitos para constituir un nuevo municipio por segregación 
1. La segregación de parte de un municipio o de varios para constituir uno nuevo exigirá la 
concurrencia de los siguientes requisitos: 
a) Que se trate de uno o varios núcleos de población territorialmente diferenciados, hayan 
dispuesto o no de administración descentralizada, siempre que no se trate del núcleo de mayor 
población y ostente la capitalidad. 
b) Que el municipio de nueva creación cuente con una población mínima de 500 habitantes, sin 
que, como resultado de la segregación, el municipio o municipios de los que procedan las 
porciones segregadas pase a tener una población inferior a esa cifra. 
c) Que exista una franja de terreno clasificada como suelo no urbanizable entre los núcleos 
principales del territorio a segregar y el de la capitalidad del municipio matriz. 
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d) Que el municipio de nueva creación cuente con recursos suficientes para la prestación de los 
servicios obligatorios de la competencia municipal y no se produzca disminución en la calidad de 
los servicios que venían siendo prestados a la población afectada. 
e) Que la creación de un nuevo municipio en la zona sea coherente con las directrices y criterios de 
ordenación del territorio establecidos por la Comunidad Autónoma. 
2. En el expediente que se instruya para constituir un nuevo municipio por segregación, se 
acreditarán fehacientemente todos los requisitos mencionados en el apartado anterior y se incluirá 
un anteproyecto de presupuesto de la nueva entidad acompañado de la justificación de cada uno 
de los ingresos que en el mismo se contemplen. Para su elaboración, el municipio o municipios de 
los que se pretenda efectuar la segregación facilitará cuantos datos le sean solicitados a tal efecto. 
 
Artículo 19. 
Rectificación de límites territoriales 
La rectificación de límites territoriales para evitar disfuncionalidades se resolverá por acuerdo del 
Gobierno de La Rioja, previa audiencia a los municipios afectados y a la Administración General 
del Estado y dictamen del Consejo Consultivo de La Rioja. 

 

 

Legislació del Principat d’Astúries 

 

La Llei 10/1986, de 7 de novembre, reguladora de la demarcació territorial dels consells 

del Principat d’Astúries, segueix les directrius estatals i no aporta valors quantificables 

ni els desenvolupa.  

 

 

Legislació de la Comunitat Valenciana 

 

La recent Llei 8/2010, de 23 de juny, de règim local de la Comunitat Valenciana, parla, 

en l’article 5, de les disfuncions territorials. És l’únic punt en què apareixen i es 

reconeix que les situacions de discontinuïtat són disfuncions. En aquest cas, són els 

mateixos ajuntaments els que han de prendre la iniciativa per eliminar-les. 

 
Article 5. Terme municipal 
[...] 
2. El terme municipal que haurà de ser continu, excepcionalment podrà mantindre situacions de 
discontinuïtat. Els ajuntaments hauran d’adoptar les iniciatives necessàries per a eliminar qualsevol 
disfunció que en eixe sentit els afecte. 

 

A continuació reproduïm els articles referents als objectius de l’alteració de termes, dels 

quals destaquem el 7.e, i els requisits mínims per a la creació d’un nou municipi. La 

Comunitat Valenciana estableix com premissa una població de 2.000 habitants i una 

distància mínima de 3 km entre nuclis, o 5 km si es tracta dels nuclis principals. 
 

Article 7. Objectius generals de la creació o supressió de municipis i alteració dels termes 
municipals 
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1. Qualsevol alteració dels termes municipals, inclosa la creació o supressió de municipis, haurà de 
justificar-se per la consecució dels següents objectius: 
a) Adaptar els termes municipals a la realitat física, demogràfica, socioeconòmica, històrica o 
cultural. 
b) Incrementar la qualitat de vida dels veïns i veïnes. 
c) Facilitar la participació ciutadana en els assumptes locals. 
d) Dotar-se d’una adequada dimensió territorial d’estos de manera que amb això es millore la seua 
capacitat econòmica i s’augmente l’eficàcia i l’eficiència en la prestació dels servicis públics. 
e) Harmonitzar, si és el cas, l’estructura territorial de l’administració local amb les directrius 
d’ordenació territorial. [...] 
 

Article 9. Creació d’un municipi per segregació de part del territori d’un altre o altres 
a) Que els nuclis de població que hagen de segregar-se es troben diferenciats territorialment 
respecte dels del municipi matriu, per concórrer les circumstàncies següents: 
Primera: Que els esmentats nuclis estiguen separats per una distància mínima de 3.000 metres de 
sòl no urbanitzable en el moment d’iniciar-se el procediment. 
Segona: Que els principals nuclis de població dels municipis resultants es troben a una distància 
superior a 5.000 metres en línia recta o existisquen entre ells obstacles naturals o artificials que 
contribuïsquen al seu aïllament respectiu. 
[...] 
d) Tindre, els municipis resultants, territori i població suficient per a assegurar la seua viabilitat a 
llarg termini. En tot cas, ambdós municipis hauran de comptar amb una població superior a 2.000 
habitants i s’haurà d’acreditar que en ambdós no es registra una tendència a la disminució de la 
població. 
 

L’article 12 ens aporta, a diferència de la resta de legislacions de les CA, una xifra de 

població a partir de la qual es pot suprimir un municipi. Una població inferior a 500 

habitants pot ser motiu suficient per suprimir-lo. 

 
 

Article 12. Supressió d’un municipi per fusió o incorporació a un altre o altres limítrofs 
1. La supressió d’un municipi per fusió o incorporació a un altre o altres limítrofs ha de justificar-se 
per la consecució d’algun dels objectius de l’article 7 i ha de concórrer alguna de les circumstàncies 
següents: 
a) Població inferior a 500 habitants o que sent superior es trobe en situació de descens continu i 
acusat. 
b) Confusió dels nuclis de població sobre els quals recau la capitalitat dels municipis com a 
conseqüència del desenrotllament urbanístic. 
c) Insuficiència de recursos econòmics, tècnics i administratius per a prestar els servicis mínims 
obligatoris establits per la llei. 
d) Falta reiterada de candidats en les eleccions dels seus òrgans de govern o la falta de 
funcionament d’estos. 
e) Concurrència de condicions econòmiques, administratives o de qualsevol altre caràcter que 
pogueren fer-la necessària o convenient. 
 
 

Finalment, cal destacar els articles 16 i 17, en què es manifesta la voluntat de la 

Generalitat Valenciana de fomentar les fusions i incorporacions a partir 

d’indemnitzacions econòmiques entre ajuntaments o polítiques endegades directament 

pel Govern. 

 
Article 16. Segregació de part del terme municipal per a agregar-lo a un altre limítrof 
2. La segregació de part d’un terme municipal per a la seua incorporació a un altre municipi, siga 
quina siga la seua causa, pot donar lloc a una indemnització pel municipi de destí a favor del 
municipi d’origen, sobre la base dels rendiments de la part segregada i durant un període de temps 
no superior a deu anys. 
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Article 17. Foment de les fusions i incorporacions 
1. La Generalitat incentivarà les fusions i incorporacions de municipis en què concórreguen les 
circumstàncies dels apartats a, c, d i e de l’article 12. Amb este fi podrà crear un fons o dotació 
destinada a accions directes de foment i a la concessió d’ajudes per a una millor prestació de 
servicis dels municipis resultants. 
2. Per a facilitar la integració i la prestació eficaç dels servicis municipals les diputacions provincials 
prestaran als municipis resultants l’assistència i assessoraments adequats i establiran en favor seu 
prioritats i preferències en els Plans Provincials de Cooperació. 
3. Es promouran els convenis i acords oportuns per a una eficaç coordinació de les anteriors 
mesures de foment entre totes les administracions públiques. 
 

 

 

Legislació del País Basc 

 

El País Basc presenta unes particularitats a l’hora d’organitzar-se administrativament 

que van més enllà del que aquí volem abastar. En aquest punt té interès remarcar 

l’existència dels territorios históricos. A diferència del que succeeix en les altres CA, 

les províncies basques tenen potestat per establir normatives que, respectant l’Estatut 

d’autonomia, desenvolupin normes forals sobre els seus municipis. 

 

Legislació d’Àlaba 

 

Disposen de la Norma foral 4/2011, de 21 de febrer, reguladora de las demarcacions de 

les entitats locals del territori històric d’Àlaba i de la seva denominació, capitalitat i dels 

seus elements distintius. 

 

L’objectiu principal de l’actual norma és establir els mitjans necessaris per resoldre les 

problemàtiques sorgides en la fixació de límits territorials. Entenen el municipi com 

l’element configuratiu bàsic i d’aquí la seva importància a l’hora d’establir correctament 

els límits de terme. A diferència del que succeeix en Biscaia, a Àlaba els procediments 

d’alteració poden iniciar-se per diferents agents. 

 
Artículo 16. Iniciativa 
La alteración de un término municipal podrá ser promovida por: 
a) El concejo o concejos afectados. 
b) El ayuntamiento o ayuntamientos afectados. 
c) Las Juntas Generales de Álava. 
d) La Diputación Foral de Álava. 
e) Los y las vecinas residentes, con derecho a voto, que representen más del cincuenta por 
ciento de la población de derecho de la porción de terreno objeto de la alteración. 
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Sens dubte, però, el que més sobta de la Norma foral d’Àlaba és el punt dos de l’article 

7, en el qual es reconeix l’opció de crear nous municipis discontinus, una opció 

totalment vetada en la legislació espanyola.  
 
 

Título II. Alteración de términos municipales 
Artículo 7. Concepto de alteración de términos municipales 
1. A los efectos de lo previsto en esta Norma Foral, se entiende por alteración de términos 
municipales el conjunto de operaciones que pueden dar lugar a alguno de los siguientes 
supuestos: 
a) Segregación de parte de uno o varios municipios para constituir uno independiente. 
b) Segregación de parte del territorio de uno o varios municipios para agregarse a otro u 
otros limítrofes. 
c) Fusión de dos o más municipios limítrofes para constituir uno nuevo. 
d) Incorporación o agregación de uno o varios municipios a otro u otros limítrofes sin 
constituir uno nuevo. 
2. Sólo excepcionalmente y por razones de orden demográfico, geográfico, económico o 
administrativo debidamente justificadas, se podrán fusionar o agregar municipios que no 
sean limítrofes. 

 

Finalment, de la legislació d’Àlaba en retenim els requisits establerts per autoritzar un 

nou municipi. La Norma foral parla d’una distància mínima de 3 km i una població de 

dret de 1.500 habitants per als municipis resultants.  

 
 
Artículo 9. Condiciones 
Sólo podrá crearse un nuevo Municipio por segregación de parte o partes del término 
municipal de otro, cuando concurran acumulativamente todos y cada uno de los requisitos 
siguientes: 
a) Que entre los núcleos de las capitales de población del nuevo municipio y el municipio 
matriz haya una distancia como mínimo de tres mil metros. 
La acreditación de la distancia se realizará por medición de la línea recta que separa los 
puntos más cercanos del suelo clasificado como urbano conforme a la definición que realiza 
el artículo 11 de la Ley 2/2006, de 30 de junio del Suelo y Urbanismo y que así esté recogida 
por el Plan General de Ordenación Urbana o instrumento de planeamiento equivalente que 
le sea de aplicación. 
b) Que el nuevo municipio pueda disponer de los recursos necesarios para el cumplimiento 
de las competencias municipales que como mínimo venía prestando el municipio del que se 
segrega, y en todo caso de las previstas como obligatorias por la ley. 
c) Que cada uno de los municipios resultantes cuente, como mínimo, con una población de 
mil quinientos habitantes de derecho. 
d) Que condiciones de orden demográfico, geográfico, económico o administrativo lo hagan 
aconsejable. 

 

 

Legislació de Biscaia 

 

La Norma foral 8/1993, de 7 de juliol, sobre els termes municipals de Biscaia, que va 

suposar una gran avenç normatiu per a la correcció dels problemes de discontinuïtat 

entre els termes municipals i que marca una pronunciada diferència en relació amb la 
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legislació de la resta de CA, ha estat derogada per la recent Norma foral 9/2012, de 5 de 

desembre, de demarcacions territorials de Biscaia.  

 

En la nova Norma foral s’ha marcat com a objectius agilitzar els processos d’alteració 

de terme exposats en l’anterior Norma per tal d’adequar-los a la realitat econòmica i 

social actuals. La Norma es basa en la potestat exclusiva de les entitats locals per alterar 

el seu terme i amb el principi de voluntarietat. El canvi és substancial, atès que són els 

ajuntaments els qui tenen la facultat d’iniciar procediments. D’aquesta manera, sense la 

voluntat d’acció dels òrgans de govern local, no és possible cap tipus d’alteració. 

 
CAPÍTULO III 
PROCEDIMIENTO DE ALTERACIÓN 
DE LOS TÉRMINOS MUNICIPALES 
Artículo 36.—Iniciación 
El procedimiento de alteración de términos municipales se iniciará por Acuerdo del Pleno 
adoptado por mayoría de dos tercios del número de concejales del Ayuntamiento, en el que 
se expresará, como mínimo, el objeto del mismo, con indicación de los límites territoriales y 
superficie afectada, así como su causa y justificación legal. Asimismo, contendrá la relación 
de municipios interesados y el nombramiento de los representantes en la Comisión Mixta 
que se constituirá y que serán el/la Alcalde/sa, 2 concejales/as y el Secretario/a municipal. 

 

Si en l’anterior Norma foral es parlava de requisits numèrics (un mínim de 2.500 

habitants) per aprovar un nou municipi, en l’actual desapareixen. La causa d’aquest 

canvi i la rellevància de la Norma foral 9/2012 és l’anul·lació de l’opció de crear nous 

municipis al territori de Biscaia, a menys que siguin fruit d’un procés de fusions. Per 

primer cop, trobem la impossibilitat de crear nous municipis a partir de la segregació 

d’un o més termes en el marc legislatiu de l’Estat espanyol. De manera excepcional 

també es parla d’alteració de termes per qüestions d’índole natural o per guanyar 

territori al mar. 

 
TÍTULO IV 
ALTERACIÓN DE TÉRMINOS MUNICIPALES 
CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 27.—Concepto 
1. A los efectos de lo previsto en esta Norma Foral, se entenderá por alteración de términos 
municipales el procedimiento que pueda dar lugar a alguno de los siguientes supuestos: 
a) Segregación de parte del territorio de uno o varios municipios para agregarse a otro u 
otros limítrofes. 
b) Fusión de dos o más municipios limítrofes para constituir uno nuevo. 
c) Incorporación o agregación de uno o varios municipios a otro u otros limítrofes sin 
constituir uno nuevo. 
d) Aumento o disminución de su cabida debido a dinámicas de la naturaleza o por su 
ganancia al mar. 
La ampliación o reducción producida, además de regirse por la normativa civil aplicable, ha 
de tener reflejo en los instrumentos de registro de las entidades locales y representación 
gráfica oficial en la cartografía municipal y foral. A estos efectos, el procedimiento para 



Anàlisi geogràfica de les disfuncions terrritorials municipals a la província de Lleida mitjançant els SIG 

 
81

constatar los límites municipales modificados por causas naturales o por su ganancia al mar, 
se sujetará al procedimiento de deslinde de términos municipales. 
2. En ningún caso procederá la segregación de parte de un territorio para constituir un 
municipio independiente. 
3. Ninguna alteración puede dar lugar a un término municipal discontinuo. 
4. La alteración de términos municipales se regirá, en todo caso, por el principio de 
voluntariedad. 
 

 

Un altre aspecte important a tenir present és la desaparició de la menció dels 

enclavaments en la nova Norma foral. Això és així com a conseqüència de la seva 

correcció durant la vigència de l’anterior Norma foral, en què se n’especificava la 

correcció. Així doncs, podem confirmar l’èxit de l’anterior Norma atès que s’han 

suprimit 42 enclavaments de la província de Biscaia. És lògic, per tant, que ara els 

esforços es destinin a agilitzar els processos de delimitació dels termes modificats.  

 

 

Legislació de Guipúscoa 

 

La Norma foral 2/2003, de 17 de març, reguladora de les demarcacions municipals de 

Guipúscoa, és menys detallada que la de Biscaia. S’estableixen uns requisits mínims per 

constituir nous municipis, però, a diferència del que passava a Biscaia, no es parla de 

disfuncions de terme. 

 

L’article 7 parla de dues xifres mínimes per a la creació d’un nou municipi o segregació 

d’un terme: cal que hi hagi un mínim de 2.500 persones i una distància de 3 km.  

 
Artículo 7. 
Requisitos para la segregación 
La segregación de parte del territorio de uno o varios municipios para constituir otro independiente, 
podrá realizarse cuando existan motivos permanentes de interés público, y concurran, de forma 
simultánea, las siguientes circunstancias: 
1. Que los municipios resultantes cuenten con una población superior a dos mil quinientos 
habitantes de derecho. 
2. Que entre los núcleos de población del nuevo municipio y el municipio matriz haya una distancia 
como mínimo de tres mil metros sobre terreno clasificado urbanísticamente como no urbanizable. 
3. Que el nuevo municipio y el municipio matriz puedan disponer de territorio suficiente en el que se 
incluya suelo no urbanizable que permita su desarrollo armonioso. 
[…] 
5. Los requisitos de los puntos 2 y 3 podrán ser excepcionados en el caso de que el expediente de 
segregación sea iniciado por los vecinos mediante petición suscrita por las dos terceras partes de 
los mismos. 
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9.3. Les alteracions de termes municipals a Catalunya  
 

La legislació catalana mereix una atenció especial, no només perquè és la normativa que 

afecta l’àrea d’estudi d’aquest treball, sinó perquè és la més desenvolupada de totes les 

CA i, d’aquesta manera, dóna possibles solucions als problemes que genera la manca de 

concreció de la legislació estatal. 

 

La legislació catalana actual la trobem en la normativa següent: 

• Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya (DOGC núm. 3887, publicat el 

20/05/2003). 

• Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la 

demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades 

i de les mancomunitats de Catalunya (DOGC núm. 5005, publicat el 

09/11/2007). 

  

El Decret 244/2007 és el que més desenvolupa la normativa d’alteració dels termes 

municipals, i per tant, el que mirarem d’analitzar a continuació.  

 

En primer lloc, en els supòsits d’alteració es preveuen els estipulats per la normativa 

estatal i s’hi afegeix un cas més que interessa especialment. L’apartat 2 de l’article 3 

afirma que un municipi pot ser alterat per corregir disfuncions territorials. L’article diu 

així: 

 
3.2 Igualment, el terme municipal pot ser alterat per corregir disfuncions territorials, d’acord amb el 
que preveuen l’article 12.3 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i aquest 
Decret. 

 

En segon lloc, com hem vist, la legislació estatal considera que es pot dur a terme 

l’agregació d’un municipi o de diversos a un altre de limítrof quan causes d’ordre 

geogràfic, demogràfic, econòmic o administratiu ho fan aconsellable. Ara bé, el decret 

català va més enllà i enumera tres situacions que poden donar lloc al compliment 

d’aquest supòsit.  

 



Anàlisi geogràfica de les disfuncions terrritorials municipals a la província de Lleida mitjançant els SIG 

 
83

- Quan la població del municipi és inferior a 250 habitants. 

- Quan la majoria dels serveis mínims han estat delegats a ens 

supramunicipals. 

- Quan la capacitat de gestió dels serveis municipals és millorable.  

 

Concretament, l’apartat c de l’article 4 diu així: 

 
c) Quan consideracions d’ordre geogràfic, demogràfic, econòmic o administratiu ho fan necessari 
o aconsellable. En qualsevol cas, es considera que concorren aquestes circumstàncies quan els 
municipis tenen un nombre d’habitants inferior a 250; quan la majoria dels serveis mínims ha 
estat objecte de dispensa o són prestats per ens supramunicipals per via supletòria, i quan es 
millora la capacitat de gestió dels serveis municipals. 

 

En tercer lloc, i pel que fa a la segregació per crear un nou municipi, la legislació 

catalana estableix en el Decret 244/2007 els valors mínims de 2.000 habitants per al nou 

municipi i l’existència d’un nucli de població diferenciat. Aquest nucli ha d’estar situat 

a una distància mínima de 3 km del nucli més proper dels municipis resultants. La 

franja entre nucli i nucli ha de ser sòl qualificat com a no urbanitzable. 

 

En quart lloc, i també en el supòsit de segregació per a la creació d’un nou municipi, 

s’estableixen uns criteris quantificables a l’hora d’avaluar si els municipis resultants 

disposen dels recursos suficients per al compliment de les competències municipals. 

L’apartat b de l’article 7 diu així: 

 
b) Comptar, el municipi resultant, amb el territori i els recursos suficients per al compliment de les 
competències municipals, sense que la segregació comporti una disminució de la qualitat mitjana 
dels serveis que es prestaven en el municipi. S’entén que els municipis resultants de la segregació 
compten amb els recursos per al compliment de les competències municipals quan la capacitat 
fiscal per habitant dels impostos obligatoris liquidats en cada un dels territoris en els tres darrers 
exercicis és, com a mínim, igual o superior al 95 % de la mitjana dels municipis de Catalunya dels 
mateix estrat de població. 

 

Finalment, es fa menció, en l’article 8, relatiu a la segregació parcial per agregar-se a un 

altre municipi, de dos punts nous que no apareixen en altres legislacions autonòmiques. 

Es tracta de dues puntualitzacions a l’hora d’autoritzar les segregacions. Es diu que el 

municipi que guanyarà la part segregada ha de tenir més potencial econòmic i 

demogràfic que la superfície que se li adherirà. Tanmateix, s’admet com a excepció 

l’existència d’un acord entre els municipis afectats o que hi hagi una permuta de 

territoris entre ells. L’article 8 diu així: 
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Article 8 
Segregació parcial per agregar-se a un altre municipi 
8.1 Es pot dur a terme la segregació de part d’un municipi o de diversos municipis per agregar-se a 
un altre en algun dels casos següents: 
a) Quan els nuclis de població formen un sol conjunt amb continuïtat urbana. 
b) Quan consideracions d’ordre geogràfic, demogràfic, econòmic o administratiu ho fan necessari o 
aconsellable. 
8.2 El municipi al qual es fa l’agregació ha de tenir més potencial demogràfic i econòmic que la part 
del municipi objecte de la segregació. 
8.3 S’exceptua l’aplicació de l’apartat anterior quan es tracti d’una alteració de termes recíproca 
entre dos o més municipis o hi hagi acord dels municipis afectats. 

  

En els capítols III i IV es tracta el procediment d’alteració dels termes municipals i les 

disfuncions territorials, respectivament. Atesa la rellevància del tractament de 

disfuncions territorials en la legislació catalana i l’interès que té per a aquest estudi, serà 

desenvolupat íntegrament en l’apartat 11 del treball.  
 

 

9.4. Conclusions sobre la legislació referent a les alteracions de 
terme 
 

De l’anàlisi de les legislacions en matèria de demarcacions locals i de la seva evolució 

al llarg de vint anys, d’ençà que el 1985 es va aprovar la primera legislació estatal 

bàsica, en traiem diverses conclusions.  

 

A grans trets, la legislació estatal presenta grans buits que no omplen les CA en les 

seves respectives normatives. Hi ha una deficiència clara en el desenvolupament de la 

normativa. En l’avantprojecte de llei dels governs locals de Catalunya, fet per la 

Universitat de Tarragona, es responsabilitza la legislació bàsica d’aquesta mancança. El 

document diu així: 

 
[…] el paper desenvolupat per la legislació de règim local catalana dels últims anys ha estat molt 
marcat pel paper desenvolupat per la legislació bàsica estatal, que és una llei amb una marcada 
tendència a la uniformitat, fins i tot, com va succeir amb motiu de la promulgació de la Llei 57/2003 
(estatal), de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local, quan pretenia 
lluitar contra els seus efectes perversos. Això va provocar que al legislador autonòmic li quedés un 
reduït espai per introduir una regulació genuïnament pròpia, i la prova d’això la constitueix la sort 
que han tingut les seves previsions davant el TC, quan s’han apartat del tenor literal dels preceptes 
de la legislació bàsica (AD, 2007). 

 

Som conscients del desequilibri a l’hora de definir les possibles alteracions de terme. 

Sens dubte, la part de creació de nous municipis és la més desenvolupada. En cap cas no 
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hi ha un marc legislatiu desenvolupat que abordi la fusió de municipis i plantegi 

solucions als problemes que es puguin generar. Simplement es comenta la possibilitat 

d’autoritzar-la, però no la concreta ni n’enumera requisits mínims que obliguin a la 

fusió dels municipis o l’estimulin. Excepcionalment, la Comunitat Valenciana i 

Catalunya estableixen una xifra de població per sota de la qual es pot justificar la 

supressió d’un municipi. En el cas valencià el nombre és de 500 habitants, el doble que 

a Catalunya. En aquest sentit, considerem que hi ha una voluntat clara i majoritaria de 

salvaguardar els municipis existents. 

 

La taula següent és un resum dels valors quantificables que hem anat enumerant en 

anteriors apartats quan s’han presentat les legislacions de les CA. Com es pot veure, no 

hi ha un acord a l’hora de definir valors mínims per a la creació de nous municipis, i en 

alguns casos no estan ni especificats. Aquí, però, no ens pertoca valorar quins són els 

llindars més correctes. Hom sap que les realitats històriques d’assentaments humans a 

les comunitats són diferents i, per tant, cal suposar que el tipus de població concentrada 

o dispersa pot ser motiu suficient per variar els requisits entre les comunitats. 

 
Taula 9.4.1. Requisits mínims per a la creació de nous municipis  

  Població requerida mínima 
en el nou municipi 

Població requerida 
mínima en el municipi 
original 

Distància mínima 
(km) 

Àlaba 1.500 1.500 3.000 
Andalusia 
------------------ 
Andalusia. Cas de 
les entitats locals 
autònomes  

4.000 
---------------------------- 
2.500 

Sense determinar 
-------------------------- 
Sense determinar 

7  
---------------------- 
5 

Aragó 1.000 1.000 Una franja no 
determinada de sòl no 
urbanitzable 

Biscaia*    
Canàries Sense determinar Sense determinar Sense determinar 
Illes Balears 6.000 9.000 5 
Castella i Lleó 1.000 Sense determinar Sense determinar 
Catalunya 2.000 2.000 3 
Comunitat 
Valenciana 

2.000 2.000 3 km entre nuclis i 5 
km entre els 
principals nuclis de 
població o bé 
accidents naturals 
clars 

Extremadura Sense determinar Sense determinar Sense determinar 
Galícia 5.000 5.000 10 km de la capital i 5 

km de sòl no 
urbanitzable 
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Guipúscoa 2.500 2.500 3 
Madrid 1.000 Sense determinar 2 
Múrcia Sense determinar Sense determinar Sense determinar 
Navarra 1.000 Sense determinar Sense determinar 
La Rioja 500 500 Sense determinar 
Castella-la Manxa 
------------------ 
Castella-la Manxa. 
Cas de les entitats 
d’àmbit territorial 
inferior 

1.000 
 
--------------------------- 
500 

1.000 
 
------------------------- 
10.000 

Sense determinar 
 
--------------------- 
Sense determinar 

Principat 
d’Astúries 

Sense determinar Sense determinar Sense determinar 

 
* Amb la nova Norma foral de Biscaia desapareixen els requisits, atès que no hi ha cap possibilitat de 
crear nous municipis, a menys que sigui mitjançant la fusió. 

Font: elaboració pròpia 

 

Un cop revisada la legislació autonòmica podem reprendre un punt que ens restava 

pendent. Els processos de segregació per a la constitució de nous municipis compleixen 

amb els requisits legals de les seves respectives legislacions? En el punt 7.1 de l’estudi 

analitzàvem l’evolució de les agregacions i segregacions d’ençà de l’època democràtica. 

Òbviament, alguns dels nous municipis s’independitzaren abans d’aprovar les lleis 

autonòmiques o normes forals, però això no treu que sigui un exercici interessant 

verificar el grau de compliment dels requisits mínims vigents el 2012. En cap cas no 

volem dictaminar ni valorar aquestes alteracions. No ens pertoca a nosaltres fer 

d’assessors jurídics i avaluar la solvència econòmica del nou municipi o el grau de 

consens dels veïns. El que sí que podem verificar és si els nous municipis compleixen 

els requisits de població mínima i distància geogràfica entre l’ajuntament nou i 

l’original. En aquest sentit, dels 115 casos estudiats, 66 municipis no obtindrien 

actualment la segregació, i la resta de casos es podria resoldre positivament o almenys 

passaria a una següent fase de valoració, a excepció dels municipis de Biscaia. La nova 

Norma foral 8/2012, de 5 de desembre, de demarcacions territorials de Biscaia, 

impossibilita la creació de nous municipis a menys que sigui mitjançant la fusió d’antics 

municipis. A banda, hi ha vuit casos de comunitats que no disposen de normativa 

autonòmica desenvolupada. La taula 9.4.2 mostra les dades bàsiques, com l’any de la 

segregació, i en aquells casos que havien estat antigament municipis l’any de la 

dissolució del municipi original. Com es pot observar, hi ha pobles que són de formació 

recent; es tracta d’assentaments que es constituïren a través de l’Instituto Nacional de 

Colonitzación. En la darrera columna hi ha les principals causes que justificaren la 
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segregació dels municipis. Tal com comentàvem a la taula 7.1.2 els fonaments que 

motivaren la segregació poden coexistir amb diversos, tanmateix, hem seleccionat 

aquell que hem  considerat més rellevant. 

 
Taula 9.4.2. Nous municipis democràtics (1977-2012) i dades bàsiques per al 

compliment dels  requisits legals    

Nom del municipi Província 
Formació 

recent
Pèrdua de la 
independència

Distància de
l’ajuntament*

Any de 
segregació

Població 
actual

Compliment 
de la llei Causa de la segregació 

Cariño La Corunya 16 1988 4.530 No 
Econòmiques: sector 
pesquer 

Montesinos, Los Alacant 10 1990 5.147 Sí Econòmiques: sector agrari 

Pilar de la Foradada, el  Alacant 36 1986 22.555 Sí Econòmiques: sector turístic 

San Isidro Alacant Sí 3 1993 1.874 No Econòmiques: sector agrari 

Pozo Cañada  Albacete 1745 24 1999 2.885 Sí Històriques i socials 

Ejido, El  Almeria 7,5 1982 85.389 Sí Econòmiques: sector agrari 

Mojonera, La  Almeria Sí 13 1984 8.540 Sí Econòmiques: sector agrari 

Villanueva de Ávila  Àvila 5,8 1990 250 No Històriques i socials 

Guadiana del Caudillo Badajoz Sí 25,8 2012 2.530 SR Econòmiques: sector agrari 
Pueblonuevo del 
Guadiana  Badajoz Sí 19,6 1999 2.047 SR Econòmiques: sector agrari 

Valdelacalzada Badajoz 23,8 1993 2.838 SR Històriques i socials 

Ariany Balears 3,9 1982 876 No Històriques i socials 

Migjorn Gran, es Balears 5,8 1988 1.539 No Econòmiques: sector turístic 

Badia Barcelona Sí 1,5 1994 13.703 No Augment de la població 

Palma de Cervelló, la Barcelona 1937 2 1998 3.035 No Històriques i socials 

St. Julià de Cerdanyola  Barcelona 1937-1938 1,5 1993 267 No Històriques i socials 

Vilanova del Vallès  Barcelona 1939 2,1 1984 4.797 No Històriques i socials 

Ajangiz  Biscaia 1943 1,6 1990 450 No Històriques i socials 

Alonsotegi  Biscaia 1888 6 1990 2.828 No Històriques i socials 

Arratzu  Biscaia 1964 3,5 1992 379 No Històriques i socials 

Berriatua  Biscaia 1969 4,1 1983 1.284 No Històriques i socials 

Derio Biscaia 1966 5 1982 5.372 No Històriques i socials 

Erandio  Biscaia 1924 5,5 1982 24.294 No 
Econòmiques: sector 
industrial 

Forua  Biscaia 1966 2,5 1987 1.012 No Històriques i socials 

Iurreta  Biscaia 1926 1 1987 3.812 No 
Econòmiques: sector 
industrial 

Kortezubi  Biscaia 3,3 1987 419 No Històriques i socials 

Loiu  Biscaia 1966 6 1982 2.521 No Històriques i socials 

Murueta  Biscaia 1966 4 1987 308 No Històriques i socials 

Nabarniz  Biscaia 1964 7,5 1987 234 No Històriques i socials 

Sondika  Biscaia 1966 4,2 1982 4.515 No Històriques i socials 

Zamudio  Biscaia 1966 6 1982 3.232 No 
Econòmiques: sector 
industrial 

Zierbena  Biscaia 4 1994 1.398 No 
Const. d’un port de 
mercaderies

Ziortza-Bolibar Biscaia 1969 4,6 2004 408 No Històriques i socials 

Alagón del Río Càceres Sí 4,2 2009 879 SR Construcció d’embassament 

Rosalejo Càceres Sí 13,3 1994 1.311 SR Construcció d’embassament 

Vegaviana Càceres Sí 5,9 2009 853 SR Econòmiques: sector agrari 

Benalup Cadis 16,7 1991 7.183 Sí Històriques i socials 

San José del Valle  Cadis 31,1 1995 4.416 Sí Històriques i socials 

Alqueries de la Plana  Castelló 5 1985 4.353 Sí Històriques i socials 

Sant Joan de Moró  Castelló 9 1990 2.910 Sí Històriques i socials 

Arenales de S. Gregorio Ciudad Real 13,6 1999 712 Sí Històriques i socials 

Llanos del Caudillo  Ciudad Real Sí 13 1999 724 Sí Econòmiques: sector agrari 

Robledo, El Ciudad Real 13,5 1985 1314 Sí Històriques i socials 

Ruidera Ciudad Real 25 1990 588 No Històriques i socials 

Almodóvar del Pinar  Cuenca 1974 7 1983 465 No Històriques i socials 

Chumilla Cuenca 1974 12,2 1983 68 No Històriques i socials 
Monteagudo de las 
Salinas  Cuenca 1974 8,7 1983 159 No Històriques i socials 
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Olmeda del Rey  Cuenca  1974 18 1983 168 No Històriques i socials 

Solera de Gabaldón  Cuenca  1974 7,1 1983 31 No Històriques i socials 

Marchamalo Guadalajara  1972 5 1998 5.553 Sí Històriques i socials 

Altzaga Guipúscoa  1966 1 1990 159 No Històriques i socials 

Astigarraga Guipúscoa  1941 5 1987 4.709 Sí 
Econòmiques: sector 
industrial 

Baliarrain  Guipúscoa  1967 1,6 1988 120 No Històriques i socials 

Gaztelu  Guipúscoa  1966 2,5 1994 166 No Històriques i socials 

Lasarte-Oria Guipúscoa  3,5 1986 17.856 Sí 
Econòmiques: sector 
industrial 

Mendaro Guipúscoa  1967 5 1983 1.898 No 
Econòmiques: sector 
industrial 

Orendain Guipúscoa  1967 1,6 1988 191 No Dissolució d’un municipi 

Salt Girona  1975 Continu urbà 1983 30.304 No 
Augment de població i 
motius històrics 

Sant Julià del Llor i 
Bonmatí  Girona  8 1983 1.291 No 

Econòmiques: sector 
industrial 

Sarrià de Ter  Girona  1976 4 1983 4.596 Sí Històriques i socials 

Cuevas del Campo Granada  11 1981 2.054 No Històriques i socials 

Zagra  Granada  9 1987 961 No Històriques i socials 

Gistain  Osca  1973 1 1987 145 No Històriques i socials 

Vencillón  Osca Sí 11 1989 469 No Econòmiques: sector agrari 

Arroyo del Ojanco Jaén  7,5 1995 2.509 No Històriques i socials 

Gimenells i el Pla de la 
Font Lleida Sí 14/17 1991 1.183 No Econòmiques: sector agrari 

Riu de Cerdanya Lleida  1973 5 1997 111 No Històriques i socials 

Burela  Lugo  4 1994 9.536 No 
Econòmiques: sector 
pesquer 

Tres Cantos Madrid  8 1991 41.147 Sí Augment de la població 

Torremolinos Màlaga  1924 14 1988 66.957 Sí Econòmiques: sector turístic 
Villanueva de la 
Concepción Màlaga  10 2010 3443 Sí Històriques i socials 

Alcázares, los Múrcia  8 1989 15.993 SR Econòmiques: sector turístic 

Santomera Múrcia  1848 11 1978 15.481 SR Històriques i socials 

Barañain Navarra  2 1984 21.705 Sí Augment de la població 

Beriain  Navarra  2 1992 3.655 Sí 
Econòmiques: sector 
industrial 

Berrioplano  Navarra  5 1991 4.852 Sí Augment de la població 

Berriozar  Navarra  2,5 1991 9.034 Sí Augment de la població 

Zizur Mayor Navarra  1,5 1992 3.366 Sí Augment de la població 

Irurtzun  Navarra  3 1991 2.230 Sí 
Econòmiques: sector 
industrial 

Lekunberri  Navarra  2 1995 1.432 Sí 
Econòmiques: sector 
industrial 

Orcoyen  Navarra  Anterior a 1857 7 1992 3.511 Sí 
Econòmiques: sector 
industrial 

Illa d’Arousa Pontevedra  3,5 1996 5.000 No 
Econòmiques: sector 
pesquer 

Aldeavieja de Tormes Salamanca  1974 6 1982 109 No Històriques i socials 

Calzada de Don Diego Salamanca  1974 3,5 1981 198 No Històriques i socials 

Fuentes de Béjar Salamanca  1974 6 1982 253 No Històriques i socials 

Galindo y Perahuy Salamanca  1974 1,5 1981 725 No Històriques i socials 

Moriscos Salamanca  1975 1,5 1982 185 No Històriques i socials 

Nava de Béjar Salamanca  1974 9 1982 109 No Històriques i socials 

S.Cristóbal de la Cuesta Salamanca  1975 2,5 1982 895 No Històriques i socials 

Pinar de El Hierro Salamanca  6 2007 1801 SR Històriques i socials 

Añe Segòvia  1972 5 1980 111 No Històriques i socials 

Cozuelos de Fuentidueña Segòvia  1969 4,5 1982 150 No Històriques i socials 

Cuevas de Provanco Segòvia  1970 5,2 1989 157 No Històriques i socials 

Marazoleja Segòvia  1970 7 1982 128 No Històriques i socials 

Navas de Riofrío Segòvia  1857 3 1983 403 No Augment de la població 

Ortigosa del Monte Segòvia  1970 3,7 1980 524 No Augment de la població 

San Cristóbal de Segovia Segòvia  1862 3 1999 2.921 Sí Històriques i socials 

Cañada Rosal Sevilla  8,8 1986 3.242 Sí Històriques i socials 

Cuervo, El Sevilla  8 1992 8.673 Sí Augment de la població 

Villafranco del 
Guadalquivir (Isla Mayor  Sevilla  20 1994 5.930 Sí Augment de la població 

Aldea, l’ Tarragona  11 1983 4.376 Sí Històriques i socials 

Ampolla, l’ Tarragona  1938 7 1990 3.540 Sí Històriques i socials 

Camarles Tarragona  13,5 1979 3.617 Sí Històriques i socials 
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Deltebre Tarragona 21 1977 12.098 Sí Històriques i socials 

Canonja, la Tarragona 1964 Continu urbà 2010 5673 No Històriques i socials 

Salou Tarragona 4 1989 27.016 Sí Econòmiques: sector turístic 

Sant Jaume d’Enveja Tarragona 20,5 1978 3.538 Sí Històriques i socials 

Fórnols de Matarranya  Terol 7 1982 103 No Històriques i socials 

Galve  Terol 1972 10 1982 154 No Històriques i socials 

Orrios Terol 1972 6 1982 159 No Històriques i socials 

Benicull de Xúquer València 1938 1,5 2003 1.018 No Històriques i socials 

Emperador  València 1978 1 1985 615 No Històriques i socials 
San Antonio de 
Benagéber València Sí 7 1997 6.246 Sí Construcció d’embassament 

Marracos Saragossa Anterior a 1857 4 1998 100 No Històriques i socials 

Villamayor de Gállego Saragossa 1911 10 2006 2.888 Sí Històriques i socials 

Població mitjana  5.422   
 
 
* Valors obtinguts a través de l’aplicació d’Iberpix de l’IGN, mesurant les distàncies, en línia recta, entre els centres 
urbans del nou municipi i del que s’ha segregat. 
SR: sense requisits autonòmics definits 

Font: elaboració pròpia, padró de 2011  

 

Una altra valoració que podem fer de les legislacions autonòmiques és la manca de 

referències als costos econòmics que es generen en els canvis municipals. Segurament 

és un buit intencionat, però injustificat. Definir despeses econòmiques en les 

transaccions o establir criteris a l’hora de fer permutes de territoris entre municipis són 

punts conflictius. La legislació estatal i algunes d’autonòmiques estableixen que els 

ajuntaments que s’han agregat territori han de compensar econòmicament el municipi 

donant, però ben poques ho quantifiquen. Pel que fa a les comunitats autònomes, només 

la Comunitat Valenciana i Biscaia parlen de possibles partides per fomentar les fusions 

entre municipis, però no es concreta en quantitats.  

 

Finalment, un dels punts que més interessa en aquest estudi és el tractament de les 

disfuncions territorials en la legislació. Aquest concepte, que tractarem en els apartats 

següents, apareix en comptades ocasions. Hem vist com Andalusia parlava d’anomalías 

que podien donar lloc a alteracions de terme. La Comunitat de València ho concretava 

més i parlava de la voluntat de corregir els seus enclavaments. D’altra banda, l’antiga 

norma foral de Biscaia (Norma foral 8/1993) feia un pas més i no només plantejava la 

dissolució dels enclavaments, sinó que hem vist com aquesta dissolució s’executava 

sobre el territori. Tant és així que, un cop corregits, el desembre de 2012 sortia 

publicada un nova Norma foral 9/2012, de 5 de desembre, de demarcacions territorials 

de Biscaia, que agilitzava els processos de delimitació de terme i els adequava a la 

realitat socioeconòmica del país. Finalment, la legislació catalana és la que desenvolupa 
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plenament aquest concepte, n’enumera les possibles disfuncions i n’estableix sis 

categories. 

 

Paral·lelament a la legislació, l’alteració de termes i correcció de disfuncions territorials 

hauria d’anar acompanyada d’una revisió i actualització dels límits dels termes. És un 

requisit necessari l’elaboració dels informes dels límits i fites dels termes acompanyats 

de cartografia a gran escala. El fet de disposar-ne pot agilitzar la detecció de possibles 

disfuncions i millorar-ne qualitativament la correcció posterior. 
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10. La problemàtica actual de la manca de concreció de la línia 
de límit de terme a Catalunya 

 

La línia de terme estableix la frontera territorial i administrativa que hi ha entre els 

municipis. Cada un d’ells té tantes línies límit com municipis limiten amb ell, de tal 

manera que un cop resseguit el perímetre del municipi a partir de les sumes de línies 

límit s’obté un polígon tancat (termenal) que donarà lloc a la superfície del municipi i 

en plasmarà sobre un mapa els límits de la jurisdicció. A partir dels límits municipals 

s’organitzen administrativament les unitats territorials superiors, com les comarques i 

les províncies. El municipi és, doncs, l’entitat bàsica d’organització territorial de 

Catalunya, en la qual l’ajuntament exerceix les seves competències. 

 

Ara bé, la qüestió és com es pot definir amb exactitud sobre un plànol aquestes línies 

límit. Hem comentat que, en el transcurs del temps, el nombre de municipis i els límits 

dels termes han variat d’ençà de l’Antic Règim i especialment en l’època franquista, 

durant la qual alguns dels límits municipals foren força dinàmics. Una prova d’això la 

podem veure en el mapa síntesi 10.0.1, de Burgueño i Lasso. Si bé en els darrers vint 

anys els límits han variat ben poc, sí que s’han produït grans canvis en l’ocupació del 

sòl, amb el creixement urbà o construcció d’infraestructures. 

 

La realitat és que avui en dia encara no coneixem amb precisió molts dels límits 

municipals a Catalunya. Això no vol dir, però, que no s’hi estigui treballant en aquest 

moment. Des de d’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) i el Departament de 

Governació i Administracions Públiques (DGAP) de la Generalitat de Catalunya s’està 

donant solució al carregós treball que comporta la delimitació territorial. Tot seguit 

abordarem aquest tema amb més detall, i exposarem el procediment de delimitació que 

s’està duent a terme en aquest moment. 
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Mapa 10.0.1. Evolució del mapa municipal a la província de Lleida, 1800-2001 

 

Font: Burgueño i Lasso, 2002 
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10.1. El procediment de delimitació territorial de Catalunya 
 

El segon trimestre de 2012, la Direcció General d’Administració Local (DGAL) del 

Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, 

com a òrgan competent en els expedients que formen el mapa municipal, establí un 

document titulat criteris de delimitació municipal (versió 4) que a data d’avui resta 

pendent d’aprovació. El document facilitat per un menbre de la Comissió de 

Delimitació Territorial (CDT) s’adjunta en els annexos d’aquest treball. 

 

D’acord amb el Decret 244/2007, la delimitació municipal comprèn des de les 

operacions de delimitació, l’aprovació de l’acta en els plens, la publicació de la 

resolució o la fitació, fins a l’elaboració del mapa municipal i el seu sotmetiment a 

consideració de la CDT, que és quan es pot mesurar el terme municipal. Per tant, la 

delimitació és un procés successiu. Per atermenament o fitació s’entén la col·locació de 

les fites que assenyalen els límits dels termes. El mesurament consisteix en el càlcul de 

la superfície del municipi delimitat. Aquesta darrera tasca l’ha de dur a terme 

íntegrament l’ICC.  

 

L’objectiu és tenir el mapa municipal de Catalunya actual, a escala 1:5.000, per millorar 

el coneixement del territori i la gestió de l’administració local, amb tot el que això 

implica. 

 

10.1.1. La recerca de la documentació històrica, els antecedents 

 

Lògicament, el punt de partida de la delimitació actual és el recull i l’estudi dels 

documents preexistents sobre aquest àmbit. En aquest sentit, en el document de criteris 

de delimitació  es proposa prevaldre per ordre d’importància, els següents documents: 

- Les delimitacions anteriors consentides 

a) Actes de delimitació i actes històriques de l’Instituto Geográfico 

Nacional (1910-1930). 

- Actes d’exercici de potestats administratives 

a) Planejament urbanístic. 

b) Llicències d’obres, prestació de serveis, contribució urbana, explotació 

de béns comunals. 
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- Documents de domini i privats 

a) Cadastre, delimitació de forest pública. 

b) Registre de la propietat, escriptures de propietat. 

- Testimonis i altres documents 

a) Empadronaments, partides de naixement, lleves militars, etc. 

b) Sistema de ponderació geograficoadministrativa. 

 

Els orígens de la delimitació territorial a partir de la qual s’han establert els límits 

actuals s’han de buscar a mitjan segle XIX. La Llei de 5 de juny de 1859 i el Reial decret 

de 20 d’agost del mateix any van evidenciar la necessitat de fixar els límits territorials 

de les entitats de població d’Espanya aprofitant els treballs topogràfics i parcel·laris del 

Cadastre. El 1870 s’aprovava la Llei per a la publicació del Mapa topográfico nacional 

(MTN), i l’any 1889, el Reial decret de delimitació de 30 d’agost, que dictava la fitació 

dels municipis per a les operacions de delimitació municipal. Complementàriament, la 

Llei sobre la formació del cadastre parcel·lari d’Espanya, de 23 de març de 1906, també 

va tenir els seus efectes sobre la delimitació dels termes. 

 

El MTN es realitzà a escala 1:50.000 a partir de les minutes aixecades a 1:25.000 de tot 

el territori espanyol. El recobriment s’inicià l’any 1875, i el 1966 el finalitzà l’Instituto 

Geográfico Nacional, en col·laboració, en determinats moments, amb el Servicio 

Geográfico del Ejercito. Pel que fa a Catalunya, aquest darrer organisme actuà per mitjà 

del Dipósito de la Guerra sota la dependència de l’Estado Mayor (Urteaga i Nadal, 

2001). 

 

A Catalunya, l’IGN tenia les competències per fer l’atermenament de les línies límit 

municipals i aixecar-ne les actes respectives. En la redacció d’aquestes actes hi havia els 

representants dels ajuntaments i els afectats; tots ells havien de signar l’acta final, fet 

que permet suposar un consens entre els implicats a l’hora de definir el límit de terme.  

 

Tota la documentació original d’elaboració del MTN anà quedant arxivada a l’IGN. El 

conveni signat entre l’ICC i l’IGN el 1988 permeté en aquell moment fer les còpies dels 

originals, d’inestimable valor, per poder-los usar en els actuals treballs de delimitació de 

termes de Catalunya. Actualment, l’IGN facilita còpies digitals de tota aquesta 

documentació sota petició. 



Anàlisi geogràfica de les disfuncions terrritorials municipals a la província de Lleida mitjançant els SIG 

 
95

L’ICC va dur a terme una laboriosa recerca de documents de delimitació als arxius de 

l’IGN. En molts casos, les actes oficials dels municipis anaven acompanyades d’actes 

addicionals, com actes d’anul·lació total o parcial. S’estima que en la primera fase es 

van revisar i escanejar 7.366 documents (93.535 pàgines) i 3.268 plànols. Entre la 

documentació de delimitació hi havia: 

 

- Les actes. Cal destacar-ne especialment les d’atermenament vigent, perquè 

són uns documents jurídics en què, de manera descriptiva, es detalla la 

posició de les fites de terme entre els municipis veïns i la línia que uneix 

dues fites consecutives.  

- Els quaderns de camp. Són documents amb informació numèrica de les fites 

i la línia límit mitjançant l’aixecament topogràfic. 

- Documents cartogràfics, entre els quals hi ha planimetries municipals, 

altimetries i plànols de població.  

 

Aquesta fase de recopilació de la informació per part de l’ICC s’inicià el 1989 i finalitzà 

el 1992 (Ticó i García, 1994). Un cop es va recuperar tota la informació de l’arxiu es va 

escanejar per digitalitzar-ne la informació i emmagatzemar-la.  

 

 

10.1.2. Les tasques de delimitació actuals 

 

Arran de l’aprovació del Decret 244/2007, que regula la constitució i la delimitació 

territorial dels municipis, s’està duent a terme paral·lelament el projecte de mapa 

municipal actual. Tècnics de l’ICC i de la Direcció General d’Administració Local 

(DGAL) es reuneixen per delimitar el territori i donar pas als aixecaments de noves 

actes d’atermenament.  

 

Com hem comentat, però, els treballs previs de delimitació per part de l’ICC s’iniciaren 

anteriorment, amb l’estudi dels documents antics. Un cop recopilats, d’ençà de 2005, 

l’ICC està duent a terme les tasques de reconstrucció de la xarxa geodèsica i topogràfica 

de la cartografia històrica de cada municipi per tal de georeferenciar-la amb el sistema 

actual de coordenades UTM. Un cop fets els càlculs amb totes les dades numèriques 

dels quaderns de camp vells, la DGAL comença el treball in situ per tal de comprovar la 
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supervivència actual de les fites i solucionar possibles problemes o dubtes. L’objectiu 

final és reproduir amb la màxima definició les línies límit sobre cartografia actual a 

escala 1:5.000.  

 

Els processos de delimitació del mapa municipal es poden iniciar a petició d’un 

ajuntament o de la DGAL, amb l’obertura d’un expedient i l’elaboració de les actes de 

les operacions de delimitació. 

 

De manera esquemàtica, els procediments de delimitació tenen els següents passos: 

- Replantejament de les actes històriques. 

- Acta de les operacions de delimitació. 

- Acta de reconeixement de la línia de terme i assenyalament de les fites 

comunes. 

- Memòria dels treballs topogràfics. 

- Elaboració del mapa municipal de Catalunya. 

- Consideracions sobre la delimitació de les línies de terme que confronten 

amb altres territoris de l’Estat espanyol. 

 

La Direcció General d’Administració Local dona assistència als ajuntaments amb 

tècnics especialitzats que acompanyen la comissió nomenada per l’ajuntament en els 

processos de delimitació. En el supòsit que hi hagi més d’un ajuntament interessat que 

iniciï l’expedient de delimitació, hi ha d’haver una comissió assignada per cada un 

d’ells. 

 

El secretari de l’ajuntament o, si escau, els secretaris dels ens afectats han d’aixecar acta 

dels processos de delimitació. Si s’arriba a un acord favorable a la delimitació 

proposada en l’acta, el Departament de Governació i Administracions Públiques publica 

la delimitació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. En els casos en què no 

hi ha acord, les propostes de delimitació es traslladen a la Comissió de Delimitació 

Territorial i al dictamen de la Comissió Jurídica Assessora. La persona titular del 

Departament de Governació i Administració ha de resoldre el cas en un termini de sis 

mesos. 

 



Anàlisi geogràfica de les disfuncions terrritorials municipals a la província de Lleida mitjançant els SIG 

 
97

Un cop fixada la delimitació s’inicien els tràmits per dur a terme l’atermenament, o 

fitació. L’ajuntament o ajuntaments són els encarregats de fixar-ne les fites, i l’ICC, 

d’efectuar els aixecaments de les coordenades UTM de les fites i elaborar la memòria 

dels treballs topogràfics de la línia de delimitació. El document final es trasllada a la 

cartografia oficial de Catalunya a escala 1:5.000 (Massó, Torres i Jiménez, 2011).  

 

La Direcció General d’Administració Local en el document de critereis de delimitació 

municipal estableix una tipologia de fites de la següent manera: 
1.4.2 Fita, molló o terme 
Fita 
Punt geogràfic que assenyala el límit d’un terme. Pot ser una pedra o un altre senyal físic o bé un 
punt definit únicament per les seves coordenades. Queda definida per la seva posició en el territori. 
Fita real 
Element físic sobre el terreny que és reconegut com a senyal per marcar els límits del terme. 
Queda definida per l’element físic sobre el terreny i per les seves coordenades UTM. Pot ser una 
roca, una pedra, una cruïlla, etc. 
Fita real resultant de l’acció antròpica (fites de pedra tallada, de formigó o altres materials, pedres 
incrustades, creus o inscripcions gravades en roques). 
Fita teòrica 
Punt geogràfic que marca els límits del terme, definit per les seves coordenades UTM teòriques 
determinades a partir de càlculs o analíticament sobre cartografia. 
Fita auxiliar 
Senyal que serveix per determinar el punt on es troba la fita sense necessitat d’aparells de 
posicionament. Pot ser una pedra o un altre senyal físic. Queda definida per l’element físic sobre el 
terreny i per les seves coordenades UTM. Normalment marquen punts d’intersecció d’eixos de rius 
o camins, o llocs on no és possible la col·locació de cap senyal físic. 
Fita testimoni 
Senyal que indica la proximitat de la fita amb un valor merament orientatiu. No és possible 
determinar amb exactitud la posició de la fita sense aparells de posicionament. Habitualment es 
tracta d’elements aixecats pels ajuntaments en llocs emblemàtics. 

 

En el mateix document exposa que en els processos de delimitació hi pot haver ajustos, 

modificacions o alteracions de les línies de terme, quan n’hi ha motius ben justificats. 

Tanmateix, els canvis han de mantenir l’esperit de la delimitació original i en general no 

s’han d’apartar en més de 10 metres de la posició teòrica. A tall d’exemple, s’accepta 

modificacions per evitar petites disfuncions territorials provocades per: 

- Pas d’infraestructures, rius, ubicació de polígons i urbanitzacions, etc.  

- Petits desajustos al planejament, cadastre, forest pública, etc.  

- Elements que han canviat com els cursos de rius, confluències de torrents, 

zones alterades per l’acció antròpica, etc. 

 

En els processos d’alteració s’ha de manifestar i fer constar en l’acta, atès que ha de 

seguir un altre procediment administratiu. Finalment, la delimitació completa d’un 

municipi comporta l’elaboració del document oficial del seu mapa municipal realitzat 

per l’ICC i per la DGAL. Aquest procés ha d’haver estat sotmès a la consideració de la 
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Comissió de Delimitació Territorial. La DGAL ha d’incorporar aquest document en el 

Registre d’Ens Locals de Catalunya i traslladar-lo a l’ICC i l’Administració de l’Estat, 

per tal que l’inscriguin en el Registre Cartogràfic de Catalunya i en el Registre Central 

de Cartografia del Consell Superior Geogràfic, respectivament. 

 

Finalment, el mapa municipal en format digital i a escala 1:5.000 es trasllada als 

ajuntaments afectats, a la Gerència Territorial del Cadastre i a la Direcció General 

d’Urbanisme del Departament de Territori i Sostenibilitat. 

 

El següent mapa mostra l’abast dels treballs de delimitació de terme. Com es pot veure, 

la distribució dels treballs és, ara per ara, desigual al territori i resten molts espais per 

abordar. 
 

Mapa 10.1.2.1. Estat del mapa municipal de Catalunya (desembre de 2011) 

 

Font: Municat, Generalitat de Catalunya 



Anàlisi geogràfica de les disfuncions terrritorials municipals a la província de Lleida mitjançant els SIG 

 
99

11. La disfunció territorial  

 

11.1. Origen i definició de les disfuncions 
 

Les disfuncions territorials són territoris que presenten anomalies d’ordre geogràfic o 

de gestió administrativa. Algunes tenen els orígens en les fusions o assignacions 

històriques de termes; d’altres, en circumstàncies actuals generades pel creixement urbà, 

accidents geogràfics o noves infraestructures que modifiquen els accessos als nuclis de 

població.  

 

Segons Oliveras, “les disfuncions territorials són problemàtiques que apareixen en un 

terme municipal com a conseqüència que una part d’aquest no s’acobla bé amb l’altre i 

es produeixen tensions derivades de l’ús de les infraestructures i dels serveis 

municipals”. L’autor assenyala algunes disfuncions, com els enclavaments fruit de 

l’explotació de recursos naturals que un municipi havia adquirit mitjançant fets 

consumats o pactes amb altres municipis. A manera d’exemple, ens exposa municipis 

que tenien enclavaments elevats fora del seu terme per portar-hi el ramat a l’estiu, o per 

obtenir-ne fusta o subministrament d’aigua. És el cas de Marfà, que pertany a Castellcir; 

Gerb, al municipi d’Os de Balaguer, o Malagarriga, al de Pinós, entre molts d’altres 

(Oliveras, 1997).  

 

Com apuntàvem en l’apartat 9.4 d’aquest document, el concepte de disfunció territorial 

rarament es preveu en la legislació estatal. Tímidament apareix en la legislació 

d’Andalusia, Galícia, La Rioja, la Comunitat Valenciana i Biscaia. Les normes 

d’algunes  comunitats fan referència a la voluntat de corregir les disfuncions territorials 

corresponents als enclavaments, però en cap cas no esmenten altres tipus de 

disfuncions.  

 

És la legislació catalana la que desenvolupa aquest concepte i descriu els casos que 

generen una disfunció territorial. La Llei 2/2003, municipal i de règim local de 

Catalunya, en l’apartat d’alteració del terme municipal, estableix que els límits dels 

municipis poden rectificar-se per corregir les disfuncions territorials assenyalades per la 

Comissió de Delimitació Territorial.  
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Recordem que l’article diu així: 

 
Article 12 
Alteració 
12.1 El terme municipal pot ésser alterat: 
a) Per agregació total d’un municipi o diversos municipis a un altre de limítrof, al qual s’incorporen. 
b) Per fusió de dos, o més, municipis limítrofs per a constituir-ne un de nou. 
c) Per segregació de part d’un municipi o de diversos municipis per a constituir-ne un 
d’independent. 
d) Per segregació de part d’un municipi o de diversos municipis per a agregar-se a un altre. 
12.2 Cap alteració no pot donar lloc a un terme municipal discontinu. 
12.3 Els límits territorials dels termes municipals han d’ésser continguts en el mapa municipal, 
d’acord amb el que estableix l’article 28. Aquests límits territorials dels termes municipals es poden 
rectificar per a adequar-los a les iniciatives de correcció de disfuncionalitats territorials elaborades 
per la Comissió de Delimitació Territorial. La modificació ha d’ésser acordada pel Govern de la 
Generalitat, a proposta del Departament de Governació i Relacions Institucionals, amb informe 
previ dels municipis afectats i dictamen previ de la Comissió Jurídica Assessora i amb el 
compliment del requisit establert per l’article 17.1.e). 
 

 

11.2. Enumeració de les disfuncions 
 

La tipologia de disfuncions territorials actuals la trobem en el Decret 244/2007, pel qual 

es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats 

municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya.  

 
CAPÍTOL IV 
Disfuncionalitats territorials 
Article 21 
Classes de disfuncionalitats territorials 
a) Els enclavaments. 
b) Nucli, no capital de municipi, annex al nucli d’un municipi veí, formant un continu urbà. 
c) Nucli, no capital del municipi, partit per un o més termes municipals. 
d) Nucli aïllat de la seva capital i amb accés des d’un municipi veí. 
e) Part d’un terme municipal o més fent falca dins un altre municipi. 
f) Part d’un municipi aïllat de la resta del municipi pel pas d’infraestructures o accidents geogràfics. 

 

Si bé el Decret ha estat recentment aprovat, la tipologia de disfuncions ja apareix sense 

canvis substancials en un anterior decret que data de 1988 (Decret 140/1988, de 24 de 

maig). En el primigeni, les tipologies eren idèntiques a excepció de l’apartat f, en el qual 

no es feia menció dels accidents geogràfics. 

 

L’enumeració de les disfuncions mereix certes observacions que tot seguit abordarem, 

ja que el Decret no les amplia ni les concreta més. En primer lloc, però, cal especificar 

el concepte de nucli de població, al qual al·ludeix el decret. 
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11.3. La definició de nucli de població 
 
El concepte de nucli de població surt reiteradament en l’enumeració de les disfuncions. 

Tal com s’observa en l’article 21, la meitat de les disfuncions parlen de casos que 

afecten nuclis. En cap moment el Decret no fa menció de quins assentaments de 

població són considerats nuclis o no. Davant d’aquesta indeterminació del mot ens 

ajustem al que reconeix oficialment com a nucli de població l’Instituto Nacional de 

Estadística en el seu nomenclàtor. Aquest organisme estatal defineix els nuclis de 

població de la manera següent: 

 
Núcleos de población y diseminado 
  
Se considera Núcleo de población a un conjunto de al menos diez edificaciones, que están 
formando calles, plazas y otras vías urbanas. Por excepción, el número de edificaciones podrá ser 
inferior a 10, siempre que la población que habita las mismas supere los 50 habitantes. Se incluyen 
en el núcleo aquellas edificaciones que, estando aisladas, distan menos de 200 metros de los 
límites exteriores del mencionado conjunto, si bien en la demarcación de dicha distancia han de 
excluirse los terrenos ocupados por instalaciones industriales o comerciales, parques, jardines, 
zonas deportivas, cementerios, aparcamientos y otros, así como los canales o ríos que puedan ser 
cruzados por puentes. 
Las edificaciones o viviendas de una entidad singular de población que no pueden ser incluidas en 
el concepto de núcleo se consideran en diseminado. 
Una entidad singular de población puede tener uno o varios núcleos, o incluso ninguno, si toda ella 
se encuentra en diseminado. 
Ninguna vivienda puede pertenecer simultáneamente a dos o más núcleos, o a un núcleo y un 
diseminado. 

 

 

La proposta de classificar els assentaments de població en nuclis o disseminats d’un 

terme és a càrrec dels ajuntaments mateixos, però l’avaluació final la fa l’INE, que ha 

de publicar anualment el nomenclàtor, tal com especifica l’article 76 del Reial decret 

2612/1996, de 2 d’abril. 

 

Per tant, atesa aquesta definició no són considerats nuclis: 

- Les masies i partides rurals o veïnats; 

- Els poblats petits no reconeguts per l’INE; 

- Una urbanització no identificada com a nucli per l’ajuntament i l’INE; 

- Òbviament, un nucli despoblat. 
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11.4. Definició, descripció i observacions de les disfuncions 
 

Als tipus de disfunció reconeguts en el Decret 244/2007 els hi manca una definició 

precisa. Per tal de poder detectar-los sobre el territori, considerem oportú fer una recerca 

en els diccionaris per veure com defineixen els termes emprats. Complementàriament, 

l’aplicació de la legislació a casos reals del territori català ens ha de permetre establir 

algunes observacions sobre les disfuncions.  

 

11.4.1. Els enclavaments 

 

Si ens remetem al Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans, en 

què es defineix enclavament i enclavat, hi trobem: 

 
Enclavament 
 
1 m. [LC] Acció d’enclavar; l’efecte. 
2 1 m. [LC] [GG] Territori enclavat dins un altre amb característiques geogràfiques, administratives o 
polítiques diferents. 
2 2 [FL] enclavament lingüístic. Àrea on es parla una llengua distinta de la de la zona circumdant. 
3 m. [GL] Massa de mineral o de roca inclosa en una roca ígnia endògena. [...] 
 
 
Enclavat -ada 
 
1 1 adj. [LC] Situat dins un territori o dins un espai determinat. Estanys enclavats entre les muntanyes. 
1 2 m. [GG] Enclavament 2 1. 
2 adj. [HIG] En heràld., que conté una partició amb una esmotxadura quadrada al mig, s’aplica a un escut. 

 

En el Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española es defineix 

com: 

1. m. Territorio incluido en otro con diferentes características políticas, administrativas, geográficas, etc. 
2. m. Grupo étnico, político o ideológico inserto en otro y de características diferentes. 

 

En el Termcat, Centre de Terminologia, en l’àrea de dret i administració, hi apareix 

com: 
 
Enclavament 
 
Territori pertanyent a una unitat politicoadministrativa situat en el territori d’una altra, des de la perspectiva de 
la primera. 
 

Nota: Per exemple, el municipi cerdà de Llívia, encerclat de territori francès, és un enclavament des del punt 
de vista de l’Estat espanyol i un exclavament des del punt de vista de l’estat francès.  
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D’aquestes definicions se n’extreu que els enclavaments són territoris que es troben fora 

dels límits del polígon principal del seu terme municipal, i que habitualment estan 

inserits dins d’un municipi o de diversos. Com ja hem esmentat en aquest treball, els 

enclavaments poden ser herències d’un passat feudal o jurisdiccional en què alguns 

municipis tenien finques o possessions forestals adscrites al seu territori. D’altra banda, 

els enclavaments que tenen un nucli a l’interior solen respondre a operacions històriques 

de reordenació municipal o territorial. En un moment determinat, van perdre 

l’autonomia i van ser adscrits al seu actual municipi, o simplement es va produir una 

successió de fusions municipals, com és el cas de Tremp. 

 

El geògraf Pere Gallés, en la seva tesi de llicenciatura, de 1983, sobre els enclavaments 

en el territori català, els identifica i mira d’establir-ne els orígens i les característiques. 

En el seu estudi determinava que un municipi podia ser compacte o no. Entre els darrers 

hi havia els municipis amb la capitalitat enclavada, com Tremp; amb un enclavament, 

com Guissona, o amb enclavament tangent. Aquest darrer és un cas especial de 

municipi no compacte, en el qual l’enclavament i la resta del municipi estan units per un 

sol punt, com per exemple Os de Balaguer. 
 

Mapa 11.4.1.1. Exemple d’enclavament al municipi de Guissona (Segarra) 
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Font: elaboració pròpia a partir de la base cartogràfica de l’ICC 
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Actualment l’únic registre oficial d’enclavaments a Catalunya és el que dóna l’ICC, 

amb 75 enclavaments. Nosaltres, però, n’hem trobat dos més a partir de la base 

cartogràfica de límits municipals del mateix ICC. Es tracta de l’enclavament de 

Tornabous i d’un petit enclavament tangent al municipi de Tona. En total n’hem 

identificat cartogràficament 77. A banda i basant-nos en estudis realitzats pel Jesús 

Burgueño, en realitat cal afegir-ne d’altres que no són presents en la cartografia oficial. 

Es tracta d’enclavaments molt petits, situats en municipis com Montmajor, Puigdàlber, 

Llavorsí i el Pont de Suert. Tal com apunta Burgueño, possiblement el més diminut 

d’Espanya és el que comprèn les quatre parets de les ruïnes de l’antic monestir de Sant 

Pere de Graudescales, del municipi de Montmajor.  

 

Com podem veure en la taula 11.4.1.1, alguns municipis en tenen més d’un, i Tremp en 

té el rècord, amb quatre d’identificats. 

 
Taula 11.4.1.1. Nombre d’enclavaments als municipis de Catalunya (2012) 

Nom del municipi Comarca Nre. d’enclavaments 
Agramunt Urgell 1 
Alamús, els Segrià 1 
Alcarràs Segrià 1 
Arboç, l’ Baix Penedès 1 
Bagà Berguedà 1 
Balaguer Noguera 1 
Barbens Pla d’Urgell 1 
Barcelona Barcelonès 2 
Bassella Alt Urgell 1 
Bellvís Pla d’Urgell 1 
Bòrdes, Es Vall d’Aran 1 
Borges Blanques, les Garrigues 1 
Cabanelles Alt Empordà 1 
Cabó Alt Urgell 1 
Camarasa Noguera 1 
Castellcir Vallès Oriental 1 
Castellserà Urgell 1 
Catllar, el Tarragonès 1 
Conca de Dalt Pallars Jussà 1 
Espunyola, l’ Berguedà 1 
Granada, la Alt Penedès 1 
Guardiola de Berguedà Berguedà 1 
Guissona Segarra 1 
Isona i Conca Dellà Pallars Jussà 1 



Anàlisi geogràfica de les disfuncions terrritorials municipals a la província de Lleida mitjançant els SIG 

 
105

Llavorsí Pallars Sobirà 1 
Llimiana Pallars Jussà 1 
Llosses, les Ripollès 1 
Malla Osona 1 
Mollet de Peralada Alt Empordà 1 
Molsosa, la Solsona 1 
Monistrol de Montserrat Bages 1 
Montcada i Reixac Vallès Occidental 1 
Montclar Berguedà 1 
Montferrer i Castellbò Alt Urgell 1 
Montmajor Berguedà 5 
Morell, el Tarragonès 2 
Muntanyola Osona 3 
Olius Solsonès 1 
Oristà Osona 1 
Os de Balaguer Noguera 1 
Parets del Vallès Vallès Oriental 1 
Perafort Tarragonès 3 
Pinós Solsonès 1 
Pont de Suert, el Alta Ribagorça 2 
Prats de Lluçanès Osona 1 
Puigdàlber Alt Penedès 1 
Ribera d’Ondara Segarra 2 
Ribera d’Urgellet Alt Urgell 1 
Sant Carles de la Ràpita Montsià 1 
Sant Llorenç de Morunys Noguera 1 
Santa Oliva Baix Penedès 1 
Senterada Pallars Jussà 1 
Seu d’Urgell, la Alt Urgell 1 
Seva Osona 1 
Tona Osona 2 
Tornabous Urgell 1 
Torrefarrera Segrià 1 
Torrefeta i Florejacs Segarra 1 
Tortosa Baix Ebre 2 
Tremp Pallars Jussà 4 
Vall de Bianya, la Garrotxa 1 
Valls de Valira, les Alt Urgell 1 
Veciana Anoia 1 
Vilamòs Vall d’Aran 1 
TOTAL  82  

Font: elaboració pròpia a partir de la base cartogràfica de l’ICC 

 

Altres municipis, com Estaràs, poden semblar que al primer cop d’ull tenen 

enclavaments, com es pot apreciar en el mapa 11.4.1.2. Una aproximació a un mapa a 

gran escala ens permet veure que la superfície del terme és contínua, atès que està unit 
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per una franja reduïda. Amb tot, com veurem més endavant, un disseny geogràfic tan 

irregular fa que hi hagi una gran probabilitat que tinguin algun altre tipus de disfunció. 

 
Mapa 11.4.1.2. El terme d’Estaràs (Segarra), continu gràcies a una reduïda franja 

intermèdia  
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Font: elaboració pròpia a partir de la base cartogràfica de l’ICC 

 

 

11.4.2. Nucli, no capital de municipi, annex al nucli d’un municipi veí formant un 

continu urbà 

 

Aquesta disfunció és generada, en bona part dels casos, pel creixement urbà del darrer 

segle que ha ocasionat un consum del sòl per a habitatges i serveis urbans que ha 

sobrepassat els límits de terme i en alguns casos ha topat amb el nucli d’un municipi 

veí. A Catalunya trobem molts exemples d’aquests tipus de disfuncions, especialment 

en àrees costaneres i a l’àrea metropolitana de Barcelona. Els efectes d’aquestes 

disfuncions sobre el territori es tradueixen sovint en una major relació del nucli dotat de 

menys serveis amb el nucli contigu, més que no pas amb la seva pròpia capital. 

 

A la província de Lleida trobem, a tall d’exemple, l’Hostal Nou, del municipi de 

Vallfogona de Balaguer. Aquest nucli forma un contínuum urbà amb Balaguer, capital 
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comarcal de la Noguera. En canvi, l’Ajuntament de l’Hostal Nou es troba al nucli de 

Vallfogona de Balaguer, situat aproximadament a 5 km.  

 

Cal remarcar que en el nostre estudi, per tal que es tingui en compte legalment una 

disfunció, l’assentament urbà ha de ser considerat nucli per l’Instituto Nacional de 

Estadística. No s’identifiquen com a disfuncions algunes urbanitzacions, malgrat tenir 

més de cinquanta habitants, perquè no tenen reconegut el rang estadístic de nucli de 

població. 

 

 
Mapa 11.4.2.1. El terme de Vallfogona de Balaguer amb el nucli de l’Hostal Nou 

formant un contínuum urbà amb Balaguer (Noguera) 
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Font: elaboració pròpia a partir de la base cartogràfica de l’ICC 
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11.4.3. Nucli, no capital de municipi, partit per un o més termes municipals 

 

Novament ens trobem amb una disfunció deguda, en bona part dels casos, al creixement 

urbanístic. A diferència, però, de la disfunció descrita anteriorment, no existeix una 

continuïtat urbana amb el veí. Es tracta d’una expansió d’un nucli que ultrapassa els 

límits del seu propi municipi. 

 

A manera d’exemple, tenim el nucli del Secà de Merler, que se situa entre els municipis 

d’Alguaire i Vilanova de Segrià.  

 
Mapa 11.4.3.1. Detall del nucli del Secà de Merler, de Vilanova de Segrià  

 
Font: elaboració pròpia a partir de la base cartogràfica de l’ICC 

 

11.4.4. Nucli aïllat de la seva capital i amb accés des d’un altre municipi veí 

 

Es tracta de disfuncions pròpies dels nuclis que han d’accedir al seu ajuntament, situat a 

la capital del municipi, per vies de comunicació que passen per territori d’altres 

municipis. Una de les possibles causes s’origina en la fusió o agregació de dos 

municipis o més en algun moment de la història. Les carreteres d’estructura radial que 

unien els nuclis d’un mateix municipi amb la seva capital no es modificaren quan la 

capital del municipi canvià d’ubicació amb motiu d’una fusió. Al llarg de la història, les 

variacions dels límits dels municipis no sempre han anat acompanyades d’inversions per 
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a adequacions de la xarxa de carreteres, especialment en els casos amb poblacions 

petites.  

 

El resultat és que aquesta és una de les tipologies de disfunció més freqüents al territori 

català, i, alhora, una de les més difícils de detectar. És necessària la superposició d’un 

mapa de nuclis de població amb els límits del terme i les infraestructures viàries. 
 

Mapa 11.4.4.1. Municipi de Talavera (Segarra) amb el nucli de Pallerols amb accés 

a l’Ajuntament de Talavera des del municipi de Ribera d’Ondara 
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 Font: elaboració pròpia a partir de la base cartogràfica de l’ICC 

 

 

11.4.5. Part d’un terme municipal o més fent falca dins un altre municipi 

 

L’Institut d’Estudis Catalans presenta la definició de falca següent: 
falca  
 
1 f. [LC] [IMI] Tascó o altre objecte emprat per a falcar. Posar una falca sota el petge d’una taula, d’una 
cadira, perquè no balli. […]  
5 f. [ME] falca anticiclònica Zona de l’atmosfera en què la pressió atmosfèrica és més alta que a les zones del 
seu voltant al mateix nivell, i es representa en un mapa sinòptic mitjançant un sistema d’isòbares o d’isohipses 
paral·leles en forma de U, amb la concavitat dirigida cap a la zona de pressió atmosfèrica més gran. 
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Si hi cerquem tascó, tampoc no hi apareix una definició de falca del que s’entén en 

l’àmbit geogràfic, però sí una idea que ens hi aproxima: 

 
Tascó 
 
1 m. [LC] [IMI] Tros de fusta, de ferro, dues cares del qual formen un angle diedre molt agut, que serveix per 
a esberlar pedra, fusta, per a fer forta una cosa dins una altra introduint-lo en un interstici, etc.   
2 [MT] tascó esfèric. Part d’una esfera limitada per dos plans diametrals i la superfície de l’esfera. 

 
On sí que en trobem una definició és en el Termcat, però amb la denominació de clau, 

que és el terme català que s’ha adoptat com a equivalent per a l’anglès panhandle 

(‘mànec de la paella’).  

Clau (Geografia) 

ca  clau, n f 
es  saliente 
fr  bras 
fr  excroissance 
fr  panhandle 
fr  queue de poêle 
it  corridoio 
pt  cabo de frigideira 
en  panhandle 
en  salient 

Definicions  
Franja de territori d’una entitat geopolítica que entra en el territori d’una altra. 

Notes  
Clau és la denominació utilitzada tradicionalment en català per a denominar aquest concepte en l’àmbit de la 
geografia catalana. Segons el context, però, també poden considerar-se adequades altres formes descriptives, 
com ara apèndix, braç, dit, franja, mànec o sortint. 

Si ho cerquem en un diccionari geogràfic anglès, com el de F. J. Monkhouse, hi trobem 

el següent:  
 

Pandhandle 

A narrow projection of the territory of a state between that of others, as a trip or along a coast-line. (specif. in 

U.S.A.); ef. Texas, Alaska. 

 

Per contra, en el Decret 244/2007 s’hi troba a faltar una definició de falca i uns valors 

quantificables a l’hora d’establir quina és la superfície mínima que es considera falca o 

no. Ara bé, la llei, possiblement de manera inadvertida, sí que estableix un requisit únic, 

però rellevant, independentment de la superfície del territori. Per ser disfunció cal que la 

falca se situï dins d’un únic municipi. D’aquesta restricció en sobta que les falques 

compreses entre dos municipis no tinguin la mateixa condició de disfunció. Si observem 

el mapa de la província de Lleida hi veurem clarament falques, algunes de les quals de 
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gran mida, que no són considerades disfuncions. A tall d’exemple, la part meridional 

del terme de Juneda té una superfície allargada, que s’estén entre els municipis de 

Castelldans i les Borges Blanques, que no pot ser estricament considerada disfunció en 

termes legals. En canvi, d’altres de mida més reduïda sí que ho són considerades perquè 

“envaeixen” la superfície d’un únic municipi. Un clar exemple de disfunció són les 

falques del municipi de Penelles. Aquests casos es poden veure en els dos mapes que 

presentem dels municipis esmentats en la mateixa escala gràfica. 
 

Mapa 11.4.5.1. Límits municipals de Penelles (esquerra), amb falca legal dins 

Bellmunt d’Urgell, i de Juneda (dreta), amb dues falques sense transcendència 

legal perquè, com que es troben entre diversos municipis, no es considera disfunció 

 

 Font: elaboració pròpia a partir de la base cartogràfica de l’ICC 
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11.4.6. Part d’un municipi aïllat de la resta del municipi pel pas d’infraestructures 

o per accidents geogràfics 

 

La inclusió d’accidents geogràfics és la darrera aportació del Decret 244/2007 en relació 

amb el seu antecessor (article 41 del Decret 140/1988, de 24 de maig, pel qual s’aprova 

el Reglament de demarcació territorial i població dels ens locals).  

 

Ara bé, quan considerem que un nucli està aïllat per infraestructures o accidents 

geogràfics? El Decret no ho especifica, però entenem que aquests darrers fan referència 

a elements del relleu que actuen com a barrera física i que dificulten l’accés entre dos 

sectors. Els accidents poden ser bàsicament de cinc tipus: 

- Una alta cinglera. 

- Un gran riu que no és salvat per cap pont durant un llarg tram o al llarg de tot 

un municipi. 

- Un llac o embassament. 

- Un barranc profund i engorjat que incomunica les dues ribes oposades. 

- Una serra o carena que dificulta la comunicació entre banda i banda del 

vessant per qüestió d’alçària, morfologia, clima o manca d’infraestructures 

que la travessin. 

 

Pel que fa a les grans infraestructures creiem oportú considerar les següents: 

- Les vies fèrries 

- Les autopistes 

- Les autovies 

- Els aeroports 

 

Aquestes infraestructures poden esdevenir barreres d’accessibilitat si no van 

acompanyades de passos a nivell o túnels que comuniquin les dues bandes del municipi 

partit. A manera d’exemple, el mapa següent mostra el terme de Castellbisbal, on es 

detecta una part situada a l’altra banda de tres barreres: el riu Llobregat, l’autopista A-7 

i la via del tren. Tot plegat fa que la part oest estigui més ben connectada amb Sant 

Andreu de la Barca que amb el seu propi ajuntament, al nucli de Castellbisbal. 
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Mapa 11.4.6.1. Municipi de Castellbisbal (Vallès Occidental) 
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 Font: elaboració pròpia a partir de la base cartogràfica de l’ICC 
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TERCERA PART: DIAGNOSIS PRÈVIES, DICTÀMENS 
D’ÒRGANS CONSULTIUS  I JURISPRUDÈNCIA 

 

12. Els antecedents 

12.1. Diagnosis municipals existents  
 

El model d’organització territorial a Catalunya es caracteritza per estar constituït per 

municipis, comarques i vegueries o províncies. Ja hem vist en apartats anteriors, però, 

que no està exempt de problemes importants, com el minifundisme municipal, una 

delimitació provincial històricament qüestionada i l’existència de disfuncions 

territorials, per esmentar-ne només tres casos significatius. 

 

Alhora, el segle XXI es caracteritza pel seu dinamisme econòmic i social. En pocs anys 

s’han produït grans canvis en infraestructures i noves tecnologies que han donat lloc a 

nous models i hàbits de comportament de la societat. 

 

Tot plegat justifica la necessitat de revisar el model d’organització territorial actual. 

Amb aquesta finalitat hi ha hagut en els darrers anys diversos estudis que han plantejat 

diagnosis i propostes d’actuació. Entre els treballs presentats cal destacar-ne dos 

d’encarregats pel Govern de Catalunya i elaborats per equips d’experts molt 

coneixedors del territori català: Diagnòstic del mapa municipal de Catalunya (1984) i 

l’Informe sobre la revisió del model d’organització territorial de Catalunya (2000).  

 

A banda d’aquests estudis disposem d’un informe elaborat pel Servei de Demarcacions 

Territorials de la Direcció General d’Administració Local que localitza en tot Catalunya 

els enclavaments susceptibles de ser corregits, datat el 1989.  

 

Diagnòstic del mapa municipal de Catalunya (1984) 

 

El primer diagnòstic data de 1984 i fou encarregat per la Direcció General 

d’Administració Local de la Generalitat a l’equip dirigit per la geògrafa Isabel Rueda. 

L’encàrrec estava motivat per la necessitat d’inventariar els problemes i les disfuncions 
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que es plantejaven entre l’estructura de poblament i la divisió del territori en municipis. 

Aquest estudi té com a mèrit especial que va ser redactat just abans de l’aprovació de la 

legislació de règim local, que de ben segur va servir de referència per establir les 

disfuncions territorials recollides pel Decret 140/1988, de 24 de maig. La diagnosi va 

classificar sis tipus diferents de disfuncions: sobre els límits de termes municipals, els 

enclavaments, les causades pel pas de grans infraestructures, continuïtats urbanes, nuclis 

territorialment diferenciats i casos especials. L’estudi, sobre una base 1:50.000, en 

detalla els casos conflictius i n’elabora una llista de propostes, fet que suposà un gran 

esforç en un moment en què no es disposava de cartografia de detall ni d’informació 

digital. Un resum d’aquesta diagnosi es va publicar a la revista Treballs de la Societat 

Catalana de Geogràfia, gràcies a la qual hem pogut tenir accés al contingut de l’estudi..  

 

A continuació s’adjunta el mapa en què es localitzen les disfuncions detectades a 

Catalunya a principis dels vuitanta per l’equip de Rueda. Tot i que el títol fa referència 

als nuclis partits pels límits municipals, també s’hi poden veure senyalitzats els 

enclavaments. 
Mapa 12.1.1. Localització de disfuncions municipals l’any 1987 

 

Font: Rueda, Camarasa i Mateu, 1987 
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Informe sobre la possible resolució d’alguns enclavaments municipals (1989) 

 

L’estudi fou presentat el 1989 pel Servei de Demarcacions Territorials de la Direcció 

General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya amb la voluntat d’iniciar 

el procediment per a la correcció de les disfuncions causades pels enclavaments. El 

director d’aquesta recerca ens ha facilitat una còpia d’aquest informe intern i inèdit.  

 

Dels 79 enclavaments reconeguts a Catalunya, l’estudi en proposava la correcció d’11. 

Aquests enclavaments eren considerats fàcils de resoldre perquè no tenien, en la seva 

superfície, un pes important de població, ni implicaven modificacions en els límits 

comarcals ni provincials. Tampoc no hi havia controvèrsies ni enfrontaments entre els 

municipis implicats. Malgrat tot, el procediment no va prosperar. 

 

Els enclavaments i les propostes d’agregacions de la província de Lleida que 

proposaven resoldre eren set: 

 

- Bell-lloc, de la Seu d’Urgell, amb una casa, agregable a Alàs i Cerc (Alt 

Urgell).  

- Les Cases de la Serra, amb un habitatge, agregable a Sanaüja (Segarra). 

- Castellins, de Montferrer i Castellbò, amb un parell de cases, agregable a les 

Valls d’Aguilar (Alt Urgell). 

- Fontanet, de Cabó, amb un casa agregable a Organyà (Alt Urgell). 

- Larén, de Senterada, deshabitat, agregable a Sarroca de Bellera (Pallars 

Jussà). 

- Els Perers, d’Olius, amb un casa habitada, agregable a Llobera (Solsonès). 

- Rúbies, de Camarasa, agregable a Vilanova de Meià (Noguera). 

 

 

Informe sobre la revisió del model d’organització territorial de Catalunya (2000) 

 

El segon diagnòstic data de l’any 2000, i fou encarregat a un grup d’experts nomenat 

pel Govern per tal de revisar el model territorial de Catalunya. L’estudi rebé el nom 

d’Informe sobre la revisió del model d’organització territorial de Catalunya. Com que 

el grup fou presidit per Miquel Roca i Junyent, també se’l coneix com a Informe Roca. 
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Entre l’equip d’experts hi havia quatre geògrafs, un catedràtic de Dret Administratiu, un 

advocat i un enginyer agrònom, que garantiren la professionalitat i la 

interdisciplinarietat de l’estudi. 

 

L’Informe Roca proposà un model global de l’organització territorial de Catalunya que 

enfortia el municipi, adequava els límits comarcals i hi introduïa la vegueria. En aquest 

sentit, es proposaven sis vegueries, que corresponien a territoris amb una tradició 

històrica arrelada a Catalunya. L’informe reivindicava la necessitat de dissenyar un 

model territorial del segle XXI flexible i adaptat a l’ús social del territori, constantment 

canviant. En aquest sentit, el model presentat havia de permetre revisions puntuals i 

canvis graduals, compatibles amb el model global que es proposava.  

 

Un dels aspectes que més ens interessa de l’Informe Roca és la política de reordenació 

municipal que proposava, amb dues grans línies d’actuació: d’una banda, l’enfortiment 

dels municipis, amb una nova política de finançament i dotació de recursos; de l’altra, la 

reordenació de l’estructura municipal, que implicava assolir un mínim de 250 habitants 

per municipi, establir règims especials per als petits municipis i, finalment, emprendre 

la correcció de les nombroses disfuncions del mapa municipal. El text diu així: 
  
[…] S’incorpora en annex una nova proposta de nou mapa municipal, acompanyada de la llista 
explicativa corresponent i de la proposta de correcció de disfuncionalitats, que respon als criteris 
anteriorment expressats, amb el benentès que té per finalitat específica oferir una imatge 
concreta, explícita i sense ambigüitats de l’escenari que es projecta. […] 

 

Per dur a terme aquests objectius es proposaven agregacions i fusions, i la correcció de 

disfuncions. Paral·lelament, el mateix grup d’experts elaborà un document de treball 

annex a l’informe en el qual es cartografiaven les propostes de modificacions dels límits 

territorials i, alhora, es descrivien les propostes de correccions, incloses les de les 

disfuncions territorials. Per la rellevància, per al nostre estudi, de les propostes 

presentades, hem considerat oportú annexar les observacions al final d’aquest 

document. Cal tenir present que és el primer document públic i institucional que 

identifica totes les tipologies de disfuncions territorials, tot i que, com reconeixen els 

mateixos autors, no s’hi aborden totes: 

 
[…] Pel que fa a les disfuncionalitats municipals, aquesta reforma no pretén —perquè no seria 
factible ni realista— abordar i donar solució a les múltiples disfuncionalitats que hi ha en els límits 
municipals, sinó només a aquelles que es consideren més fàcils de solventar, més urgents o 
manifestes i la resolució de les quals resultarà més beneficiosa. Per a la determinació de les 
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disfuncionalitats s’ha tingut present el Reglament de demarcació territorial i població dels ens 
locals, i en particular els Articles 7.1.b i 41 […] 

 

La identificació completa de totes les disfuncions, tal com apunta la legislació i el 

mateix Informe Roca, és competència de la Comissió de Delimitació Territorial, per 

iniciativa pròpia o a petició del Govern de Catalunya. Aquest, però, encara no s’ha 

pronunciat. 
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13. El procediment d’alteració dels termes i els òrgans 
consultius del Govern de la Generalitat de Catalunya en la 
matèria: la Comissió de Delimitació Territorial i la Comissió 
Jurídica Assessora 

 

El Decret 244/2007, en el capítol III, estableix el procediment d’alteració dels termes 

municipals des de l’inici de l’expedient fins a l’execució de la resolució, passant per 

l’elaboració de la memòria justificativa i les fases d’instrucció.  

 

Prèviament a la resolució, els expedients d’alteració dels termes, així com els de 

correcció de disfuncions, necessiten un informe de la Comissió de Delimitació 

Territorial (CDT) i, posteriorment, el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora 

(CJA). 

 

La CDT, creada mitjançant un decret el 27 d’agost de 1987, és un òrgan d’estudi, 

consulta i proposta en les matèries que afecten la revisió, determinació i modificació 

dels límits territorials dels ens locals de Catalunya. 

 

La CDT està adscrita al Departament de Governació i Relacions Institucionals i és 

constituïda per representants de l’Administració de la Generalitat, dels ens locals 

(Associació Catalana de Municipis i Federació de Municipis de Catalunya), de l’Institut 

d’Estudis Catalans, del Col·legi de Geògrafs i experts de les universitats catalanes. La 

presideix el conseller de Governació i n’és vicepresident el director general 

d’Administració Local. 

 

Els informes de la CDT sobre els expedients de límits municipals passen a mans de la 

CJA, que ha de dictaminar a favor o en contra de les propostes de modificació dels 

límits. 

La CJA és l’alt òrgan consultiu del Govern de la Generalitat de Catalunya. Es tracta 

d’un òrgan estatutari, previst en l’article 72.1 de l’Estatut d’autonomia de 2006, que 

exerceix les seves funcions amb autonomia funcional i orgànica, en garantia de la seva 
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objectivitat i independència. Integrada per quinze juristes, es relaciona amb el Govern 

mitjançant el Departament de la Presidència. 

L’Administració de la Generalitat i els ens locals de Catalunya estan obligats a demanar 

el parer jurídic de la CJA en una sèrie de matèries abans de prendre la decisió 

corresponent. En aquests casos, el dictamen de la Comissió és de sol·licitud preceptiva i 

no vinculant.  

D’una banda, la CJA analitza els informes de cada expedient, especialment els de la 

CDT, que és l’òrgan màxim consultiu especialitzat en el coneixement del territori i en 

les seves possibles alteracions, i de l’altra, observa si els procediments dels expedients i 

les possibles propostes d’alteracions compleixen els requisits legals.  

D’ençà de 1998 fins al 2010 la CJA s’ha pronunciat en alteració de termes —i que en 

tinguem constància a través de la seva pàgina d’Internet— en 48 casos. D’aquests, 29 

fan referència a possibles canvis de límits de terme municipal. La resta de dictàmens 

aborden delimitacions territorials entre termes. 

 

 

13.1. Els dictàmens de proposta d’alteració dels límits de terme de la 
Comissió Jurídica Assessora des de 1998 
 

A continuació, mirarem d’examinar els dictàmens de la CJA agrupant-los per tipologies 

i presentant-los mitjançant fitxes individuals. Analitzarem els criteris en els quals s’han 

basat per declarar uns expedients favorables, i d’altres, desfavorables, i finalment, 

estudiarem si s’han executat els canvis de terme proposats. Per tal d’ubicar el lector s’hi 

han afegit mapes de situació dels municipis afectats. 

L’any 1998 és la data a partir de la qual els dictàmens són consultables des de la pàgina 

web de la CJA. Hem considerat suficient el seguiment dels casos d’aquests dotze anys 

per assolir el nostre objectiu de conèixer els criteris legals amb què resol cada cas.  

 

Entre tots els documents publicats, n’hi ha 29 casos que fan referència específica a 

alteracions de terme. D’aquests, n’hi ha 7 que són desfavorables, distribuïts de la 

manera següent:  
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- 4 casos de segregació d’una part d’un municipi per constituir-ne un de nou. 

- 2 casos de segregació d’una part del municipi per agregar-la a un altre 

municipi. 

- 1 cas de correcció de disfunció territorial. 

 

La resta de dictàmens favorables es distribueixen de la manera següent: 

- 1 cas de segregació d’una part d’un municipi per constituir-ne un de nou. 

- 20 casos d’alteracions de terme, 12 de les quals consisteixen a fer una 

permuta entre els municipis afectats.  

- 1 cas de correcció de disfunció territorial 

 

Com veurem en les següents fitxes, el fet que un dictamen sigui favorable no implica 

necessariament que finalment s’hagi dut a la pràctica. És per aquest motiu que cada 

fitxa exposa breument si s’ha executat o no.  

 

A l’hora d’analitzar-los hem agrupat els dictàmens en favorables i desfavorables segons 

les quatre categories següents:  

- Segregació per constituir un nou municipi. 

- Alteració dels límits de municipis sense permuta. 

- Alteració dels límits de municipis mitjançant permuta de territoris. 

- Correcció d’una disfunció territorial. 

 

Pel que fa als casos d’alteració de termes, cal dir que en els dictàmens la CJA a vegades 

els anomena indistintament alteració de termes o segregacions de part d’un municipi. 

Aparentment no hi ha cap justificació clara, atès que alguns casos d’alteració són en 

realitat una segregació de territori per agregar-lo a un altre, i a l’inrevés. Si partim del 

Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim 

local de Catalunya, la denominació alteració de terme fa referència al conjunt de casos 

estipulats en l’article 3. El cas de segregació és simplement un cas concret d’alteració de 

termes.  
 
Article 3 
Supòsits d’alteració 
3.1 El terme municipal pot ser alterat en els supòsits següents: 
a) Per agregació total d’un municipi o de diversos municipis a un altre de limítrof, al qual 
s’incorporen. 
b) Per fusió de dos o més municipis limítrofs per constituir-ne un de nou. 
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c) Per segregació de part d’un municipi o de diversos municipis per constituir-ne un 
d’independent. 
d) Per segregació de part d’un municipi o de diversos municipis per agregar-se a un altre. 
3.2 Igualment, el terme municipal pot ser alterat per corregir disfuncions territorials, d’acord amb 
el que preveuen l’article 12.3 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 
aquest Decret. […] 

 

 

Els dictàmens de la CJA examinen dos aspectes diferents de l’expedient:  

- El primer, la constatació de la concurrència dels requisits materials que 

permeten l’alteració dels termes municipals.  

- El segon, la verificació dels aspectes formals i procedimentals als quals s’ha 

de subjectar la instrucció d’aquest expedient.  

 

El nostre interès se centra en els requisits materials de l’alteració dels termes per als 

casos que es reprodueixen en l’apartat següent. 

 

La normativa en la qual es basa la CJA depèn òbviament de l’any del dictamen, ja que 

en els darrers anys s’han aprovat noves normatives que actualitzen les anteriors. A 

continuació fem un breu resum de la normativa que cal considerar. En primer lloc, el 

Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim 

local de Catalunya, el contingut del qual prové en part de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, 

municipal i de règim local de Catalunya (LMRLC), amb les posteriors modificacions 

corresponents. Entre aquestes, hi ha la Llei 13/1998, de 19 de novembre, de modificació 

dels requisits exigits anteriorment per la Llei 8/1987 per constituïr nous municipis. 

D’altra banda, el Reglament 140/1988, de 24 de maig, fou derogat per l’actual amb el 

Decret 244/2007, de 6 de novembre, relatiu a la constitució i la demarcació dels 

municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de 

Catalunya.  
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13.2. Casos d’estudi des de 1998 fins a 2010 resolts per la Comissió 
Jurídica Assessora, amb l’informe previ de la Comissió de 
Delimitació Territorial. Criteris legals per resoldre cada cas 
 

13.2.1. Casos favorables 

 

a) Casos de segregació de part d’un municipi per constituir-ne un de nou 

 

Nom del cas 1: Dictamen 181/98. Segregació d’una part del terme municipal de 

Cervelló per constituir un nou municipi amb el nom de la Palma de Cervelló.  

 

Any del dictamen: 1998 

 

Resolució: favorable. La Comissió de Delimitació Territorial va acordar que no hi havia 

cap obstacle per a la nova creació. La Comissió Jurídica verificà que es complien els 

requisits legals vigents en aquell moment.  

 

Raonament principal del dictamen: nucli diferenciat que ja presentava una identitat 

històrica d’ens local.  

 

Observacions: la Palma de Cervelló ja estava constituïda com a entitat descentralitzada, 

amb el nucli de la Palma diferenciat del de Cervelló per una barrera geogràfica de 

muntanyes. Per contra, la distància entre els nuclis no era superior als 2.000 m que 

exigia la normativa. Tanmateix, sí que hi concorria el supòsit de l’article 12.4 de la Llei 

8/1987, que deia: “El que estableix l’apartat 1 d’aquest article no serà d’aplicació quan 

concorrin notoris motius de necessitat o conveniència social, econòmica o 

administrativa que n’aconsellin la segregació. En qualsevol cas, serà necessari que entre 

els nuclis no hi hagi continuïtat d’edificacions o que no estiguin només separats per un 

carrer, una plaça o zona urbana”. 

 

Revisió del cas: actualment, la segregació del terme hauria estat probablement 

desfavorable, perquè l’actual llei ha incrementat en 1 km més la distància entre els 

nuclis diferenciats i la població exigida per a la nova creació d’un municipi és de 2.000 

habitants. La Palma, en aquell moment, tenia 1.495 habitants. A més, la Palma es troba 
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a l’àrea metropolitana de Barcelona, justament en un dels espais de Catalunya on més 

han crescut les urbanitzacions i on més s’ha invertit en carreteres, fets que han modificat 

les distàncies reals i han reduït els espais lliures. 

 

Execució del dictamen: sí. Decret 185/1998, de 21 de juliol, pel qual s’aprova la 

segregació d’una part del terme municipal de Cervelló per constituir un nou municipi 

amb el nom de la Palma de Cervelló. 

 
Mapa de situació 

 

Font: elaboració pròpia a partir de la base cartogràfica de l’ICC 
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b) Casos d’alteració dels límits municipals sense permuta 

 

Nom del cas 2: Dictamen 223/98. Alteració dels termes municipals de Castellcir i Sant 

Quirze Safaja.  

 

Any del dictamen: 1998  

 

Resolució: favorable. La Comissió de Delimitació Territorial va acordar que es tractava 

d’una disfunció territorial i que calia redefinir-ne els límits municipals per ajustar-los a 

la realitat del contínuum urbà de Sant Quirze Safaja amb la urbanització del Solà del 

Boix. La Comissió Jurídica verificà que es complien els requisits legals de la normativa 

vigent. 

 

Raonament principal del dictamen: la urbanització del Solà del Boix formava una 

continuïtat urbana amb Sant Quirze Safaja, i per tant, es complia l’article 14, que remet 

als supòsits establerts pels punts b i c de l’article 13.1 de la Llei 8/1987. 

 

Observacions: la disfunció territorial sorgí en el moment que un promotor va construir 

habitatges en un sòl no urbà contigu al nucli de Sant Quirze. Atesa la proximitat de la 

urbanització a aquest centre urbà, els veïns en rebien els serveis, en comptes de rebre’ls 

del municipi que els corresponia. De fet, Castellcir no hi tenia accés directe per carretera 

asfaltada ni n’hi té. Malgrat que es tractava d’una disfunció territorial, la via legal per 

corregir-la fou amb el nom d’alteració de terme.  

 

Revisió del cas: actualment, l’alteració del terme també compleix els requisits legals 

vigents.  

 

Execució del dictamen: sí. Decret 207/1998, de 30 de juliol, pel qual s’aprova 

l’alteració parcial dels termes municipals de Castellcir i de Sant Quirze Safaja.  
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Mapa de situació 
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Nom del cas 3: Dictamen 66/99. Segregació d’una part del terme municipal de Puigverd 

d’Agramunt, per a la seva agregació al de Tornabous.  

 

Any del dictamen: 1999 

 

Resolució: favorable 

 

Raonament principal del dictamen: proximitat geogràfica, cas del supòsit previst en 

l’article 14.b del Reglament —quan consideracions d’ordre geogràfic, demogràfic, 

econòmic o administratiu fan necessari o aconsellable la segregació de part d’un 

municipi per agregar-se a un altre. 

 

Observacions: en el dictamen s’indicava que la franja de terreny susceptible de segregar 

era molt més pròxima (uns 300 m) a la capital del municipi al qual es volia agregar que 

a la que pertanyia (uns 14 km). A més, hi havia altres motius de tipus econòmic basats 

en l’agricultura dels municipis. En aquest sentit, el tipus de conreu era més similar al de 

Tornabous, de regadiu, que al de Puigverd d’Agramunt, bàsicament de secà. 

Complementàriament a aquesta informació, els propietaris de les terres eren 

majoritàriament de Tornabous. 

 

Revisió del cas: resulta interessant l’estudi d’aquest cas pel procediment i el resultat 

final que va tenir. Tal com comenta la CJA, aquest cas es podia haver iniciat com una 

disfunció territorial perquè es tractava d’una falca de territori. Però l’expedient es va 

iniciar i desenvolupar com un procediment d’alteració de termes municipals, tot i que es 

parla reiteradament de les disfuncions que genera la discontinuïtat del municipi de 

Tornabous. 

Malgrat que la CJA es mostrà favorable a l’alteració de termes i se’n publicà el 

decret en el DOGC, finalment no es va dur a terme perquè una sentència posterior del 

Tribunal Superior de Catalunya, a la qual tot seguit ens referirem, el va anul·lar. 

A tall de curiositat, un cop es va publicar el primer decret, l’ICC va actualitzar la 

cartografia municipal automàticament. Malauradament, no va tenir constància del segon 

decret, i encara avui en bona part de la seva cartografia hi apareix l’alteració de terme 

abonada pel dictamen, però anul·lada per una sentència posterior. 
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Execució del dictamen: no. La Resolució GAP/1975/2004, de 7 de juliol, del Tribunal 

Superior de Justícia de Catalunya, anul·la el Decret 95/1999, de 6 d’abril, pel qual 

s’aprova l’alteració dels termes municipals de Puigverd d’Agramunt i de Tornabous. Els 

arguments d’anul·lació fonamentals foren: 

- Intervenció de l’alcalde i regidors de Tornabous en l’aprovació de l’alteració 

de terme, quan per llei (article 152 de la LMRL i article 76 de la LBRL) no 

hi podien participar perquè hi tenien interessos directes com a propietaris o 

familiars directes dels propietaris.  

- Rellevància de les conseqüències econòmiques de l’alteració de termes que 

podien ocasionar en la capacitat dels municipis per prestar els serveis mínims 

obligatoris. 

- Inexistència de consideracions a les divisions d’obligacions, deutes i 

càrregues. 
 

Mapa de situació 

 

Font: elaboració pròpia a partir de la base cartogràfica de l’ICC 
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Nom del cas 4: Dictamen 130/1999. Segregació d’una part dels termes municipals 

d’Arenys de Mar i de Sant Vicenç de Montalt, per a la seva agregació al municipi de 

Caldes d’Estrac.  

 

Any del dictamen: 1999  

 

Resolució: favorable parcialment. La Comissió Jurídica Assessora considerà que en els 

àmbits identificats com el passeig de la Musclera, la urbanització del Cònsol Andersen, 

les urbanitzacions els Pins i les Verges, la platja de la Musclera i Can Sègal hi 

concorrien les circumstàncies legals que en legitimaven l’agregació a Cales d’Estrac (no 

així en la resta de sectors); per tant, cal afirmar que no hi havia cap obstacle formal que 

l’impedís. 

 

Raonament principal del dictamen: hi ha dues raons que fan inclinar la balança d’aquest 

cas: d’una banda, el contínuum urbà que hi ha al voltant del nucli de Caldes d’Estrac i, 

de l’altra, la manca d’espai d’aquest nucli per exercir les seves funcions (corresponents 

als punts b i c de l’article 13.1 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim 

local de Catalunya). 

 

Observacions: l’expedient plantejà una certa complexitat per diverses raons, com eren: 

l’oposició dels veïns dels municipis afectats (Arenys de Mar i Sant Vicenç de Montalt), 

els antecedents del municipi de Caldes d’Estrac, el seu creixement demogràfic i 

l’escassa superfície territorial d’aquest municipi, que el situa entre els més petits de 

Catalunya. La CJA s’aferrà a dos articles. El primer és l’article 11.2 de la llei vigent, en 

què s’estableix que la delimitació territorial del terme municipal ha d’ajustar-se a les 

dimensions que li són més idònies per a l’exercici de les funcions públiques que té 

encomanades l’ajuntament. El segon és l’article 13.1 de la mateixa llei, pel qual es pot 

dur a terme l’agregació quan “els nuclis de població formen un sol conjunt amb 

continuïtat urbana” (apartat b) i “quan consideracions d’ordre geogràfic, demogràfic, 

econòmic o administratiu ho fan necessari o aconsellable” (apartat c). 

 

Execució del dictamen: No. El Tribunal Suprem, ratificà la resolució que va emetre el 

2004 el TSJC desestimant un recurs presentat per Caldes per agregar-se 36 ha d’Arenys 
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de Mar i Sant Vicenç de Montalt. El resum de la Sentència del Tribunal Suprem (Sala 

3a, Secció 3a), de 5 de desembre de 2006 (Recurs núm. 3208/2004), diu així: 

 
El Tribunal Supremo admite la interpretación llevada a cabo por el Tribunal de instancia, que afirmó 
la existencia de un cierto margen de discrecionalidad (potestad ejercida en este caso de modo 
jurídicamente aceptable) que permite a la Administración competente (en este caso, la Generalidad 
de Cataluña), titular de la potestad de ordenación del territorio, resolver desfavorablemente los 
expedientes de alteración de términos municipales aun en los supuestos de concurrencia de todos, 
o la mayor parte, de los criterios establecidos al efecto por las normas autonómicas 
correspondientes.[...] 
El juicio discrecional de la Administración titular de la potestad de ordenación del territorio puede 
tener en cuenta otros factores como esa manifiesta oposición del vecindario y la eventualidad de 
generar peticiones similares que harían peligrar una situación de estabilidad en la delimitación 
intermunicipal. [...] 

 

Com queda exposat en el darrer paràgraf, un dels principals motius que determinen la 

sentència és la clara oposició dels veïns afectats i els efectes que pot generar sobre la 

resta de municipis una determinada manera d’interpretar la llei vigent. 
 

Mapa de situació 

 

Font: elaboració pròpia a partir de la base cartogràfica de l’ICC 
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Nom del cas 5: Dictamen 595/1999. Segregació d’una part del terme municipal de 

Torrelavit, per a la seva agregació al de Sant Pere de Riudebitlles. 

 

Any del dictamen: 1999  

 

Resolució: favorable, però amb la delimitació proposada per la CDT, la qual és més 

reduïda que la plantejada inicialment per l’Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles. 

 

Raonament principal del dictamen: la concurrència dels supòsits previstos en l’article 

14 (punts a i b) del Reglament —quan els nuclis de població formen un sol conjunt amb 

continuïtat urbana i quan consideracions d’ordre geogràfic, demogràfic, econòmic o 

administratiu fan necessària o aconsellable la segregació de part d’un municipi per 

agregar-la a un altre. 

 

Observacions: hi ha dos trets importants. El primer, com esmenta el mateix dictamen, 

és que l’expedient s’ha plantejat, iniciat i desenvolupat com a procediment d’alteració 

de termes municipals i no com a disfunció territorial, tot i que en l’expedient es 

reconeix la disfunció territorial que s’hi produeix. No és el primer cas que ens trobem 

en què, malgrat el reconeixement de les disfuncions, s’opta per la via genèrica 

d’alteració de termes. El segon punt que volem comentar és el fet que en aquest cas no 

s’opta per una permuta de territoris, com en altres casos.  

 

Execució del dictamen: sí. Decret 260/1999, de 28 de setembre, pel qual s’aprova 

l’alteració parcial dels termes municipals de Sant Pere de Riudebitlles i de Torrelavit. 
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Mapa de situació 

 

Font: elaboració pròpia a partir de la base cartogràfica de l’ICC 
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Nom del cas 6: Dictamen 782/1999. Segregació d’una part del terme municipal de Seva 

per a agregar-la al de Balenyà. 

 

Any del dictamen: 1999 

 

Resolució: favorable, amb reducció de la superfície sol·licitada en l’expedient pel 

Decret 388/1999, de 13 de desembre. 

 

Raonament principal del dictamen: continuïtat urbana de la part edificada de 

l’enclavament amb el nucli dels Hostalets de Balenyà i raons d’ordre geogràfic, 

econòmic o administratiu, basades en l’article 13 del Decret 144/1998.  

 

Observacions: l’Ajuntament de Balenyà inicià l’expedient amb la intenció d’agregar-se 

tot l’enclavament de Seva, situat entre els termes de Balenyà, Centelles, Aiguafreda i el 

Brull. La zona que interessava al municipi de Balenyà tenia una superfície de 138,62 ha. 

Dins l’enclavament, la part septentrional estava edificada i formava un contínuum urbà 

amb els Hostalets de Balenyà. Tant és així que l’abastiment d’aigua potable i el 

clavegueram depenien de Balenyà, ja que la zona afectada es trobava aproximadament a 

12 km de Seva.  

 

Revisió del cas: es tracta novament d’un cas de disfunció territorial, clarament definida 

com a enclavament, però que segueix el procediment de segregació i no afecta ni de bon 

tros la totalitat de l’enclavament. 

 

Execució del dictamen: sí. Malgrat tot, la CDT va elaborar una proposta alternativa més 

moderada, que va ser aprovada i executada pel Decret 338/1999, de 13 de desembre, pel 

qual s’aprovà l’alteració parcial dels termes municipals de Balenyà i Seva. Finalment, 

Balenyà s’agregava una extensió de 15,56 ha de les 138,62 ha proposades inicialment.  
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Mapa de situació 
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Nom del cas 7: Dictamen 958/1999. Segregació d’una part del terme municipal de 

Navàs, per a la seva agregació al municipi de Sant Mateu de Bages.  

 

Any del dictamen: 1999 

 

Resolució: favorable parcialment, ja que dels tres sectors sol·licitats per segregar, només 

se n’autoritzava un de proposat per la CDT. 

 

Raonament principal del dictamen: la colònia Valls de Torroella forma una realitat 

urbana partida pels dos municipis. En canvi, els altres sectors, la colònia Palà de 

Torroella i la resta del territori de Sant Salvador de Torroella, no constitueixen un sol 

conjunt amb continuïtat urbana. El raonament s’acull a l’article 14.a del Reglament de 

demarcació nuclis de població que formen un sol conjunt amb continuïtat urbana). 

 

Observacions: en aquest cas van ser els veïns de les colònies els qui van sol·licitar a 

l’Ajuntament de Navàs la iniciació d’un expedient d’alteració de termes, d’acord amb el 

que estableixen els articles 13.1 (punts b i c) i 14 de la Llei 8/1987. Aquesta sol·licitud 

va ser desestimada per l’Ajuntament de Navàs, i consegüentment els promotors de 

l’expedient van interposar un recurs contenciós administratiu davant la sala contenciosa 

administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Mitjançant una sentència 

es va estimar aquest recurs i l’Ajuntament va haver d’iniciar-ne l’expedient. 

A tall de curiositat, ens trobem amb dos municipis, Navàs i Sant Mateu de Bages, 

que presenten un dilatat historial de problemes de delimitació de terme. L’origen de la 

qüestió rau en la gran superfície de Navàs i l’accés als nuclis de població pròxims al 

Cardener, que s’ha de fer passant per l’altre municipi, en bona part a causa de la 

geografia de la zona.  

 

Revisió del cas: es tracta novament d’un cas de disfunció territorial que compleix dos 

requisits. Actualment, ens podríem acollir al que estableix l’article 21.c, que parla de 

“nucli, no capital del municipi, partit per un o més termes municipals”, i el 21.d, “ nucli 

aïllat de la seva capital i amb accés des d’un municipi veí”, del Decret 244/2007. Cal 

recordar, però, que l’expedient s’inicià no com una disfunció, sinó mitjançant el 

procediment de segregació d’una part del territori. 
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Execució del dictamen: sí. La CDT va elaborar una proposta alternativa més moderada, 

que va ser aprovada i executada pel Decret 44/2000, de 26 de gener, pel qual s’aprova 

l’alteració parcial dels termes municipals de Navàs i de Sant Mateu de Bages. Aquest 

darrer s’agregà 1,5 km2 en comptes dels 20,6 km2 de la proposta inicial.  

 
Mapa de situació 

 

Font: elaboració pròpia a partir de la base cartogràfica de l’ICC 
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Nom del cas 8: Dictamen 447/2001. Segregació d’una part del terme municipal 

d’Alcanar, per a la seva agregació al municipi de Sant Carles de la Ràpita.  

 

Any del dictamen: 2001 

 

Resolució: favorable parcialment; només en els àmbits de les àrees de la Unió i la Pau 

hi concorrien les circumstàncies legals que en legitimaven l’alteració. 

 

Raonament principal del dictamen: hi havia una continuïtat física entre les edificacions 

de Sant Carles de la Ràpita i les urbanitzacions de la Unió i la Pau, requisit establert per 

l’article 14.a de segregacions de parts de terme del RDTPEL.  

D’altra banda, el principal criteri pel qual es desestimà la resta de superfície a 

segregar fou l’impacte negatiu que l’alteració suposaria per al municipi d’Alcanar, ja 

que veuria desaparèixer la part més gran de l’activitat turística. A més, es remarcà que 

el planejament urbanístic vigent de Sant Carles de la Ràpita li assegurava espai de 

creixement dins del terme que tenia i que no calia alterar-lo per assegurar-ne l’expansió. 

 

Observacions: la modificació de límits entre aquests dos municipis no era la primera 

vegada que es plantejava. L’any 1945 un decret va incorporar 780 ha del municipi 

d’Alcanar al de Sant Carles. La Sentència del Tribunal Suprem de 20 de febrer de 1952 

va anul·lar aquesta incorporació i va restablir la situació anterior. El 1960 s’agregaren a 

Sant Carles de la Ràpita 190 ha, segregades del municipi d’Alcanar, on actualment està 

situat el barri de l’Espanyol.  

Un any després d’aquest dictamen, s’obrí novament un nou expedient promogut per 

les Cases d’Alcanar (vegeu cas 26, Dictamen 195/2002). 

 

Revisió del cas: actualment, el procediment s’hauria dut a terme per la mateixa via 

d’alteració de termes. 

 

Execució del dictamen: no. El Decret 364/2001, de 24 de desembre, en denegà la 

segregació. 
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Nom del cas 9: Dictamen 505/2001. Segregació de dos sectors del terme municipal del 

Pla del Penedès, per a la seva agregació al municipi de Puigdàlber. 

 

Any del dictamen: 2001 

 

Resolució: l’examen de la documentació de l’expedient permeté a la CJA emetre un 

informe favorable sobre la segregació del sector urbà del terme municipal del Pla del 

Penedès per agregar-la al municipi de Puigdàlber, i desfavorable pel que fa al sector 

rural.  

 

Raonament principal del dictamen: l’existència d’un contínuum urbà i, per tant, el 

compliment de l’article 14, que remet als supòsits establerts per l’article 13.1 (punts b i 

c) de la Llei 8/1987. Puigdàlber ja prestava els serveis de clavegueram, aigua potable, 

enllumenat públic, vialitat i accés als nuclis de Mas Moner i de l’Empalme (sector urbà 

de la petició) abans d’iniciar-se l’expedient. 

 

Observacions: el terme de Puigdàlber és el més petit de Catalunya, amb una superfície 

de 58,10 ha. Aquest municipi pretenia agregar-se dos sectors, l’identificat amb el 

número 1, que comprenia els nuclis de Mas Moner i l’Empalme, de 6,859 ha, i el 

número 2, bàsicament agrícola, de 44,09 ha. 

Atès que ja oferia els serveis al sector 1, l’únic que es pretenia era regularitzar la 

realitat existent. 

 

Execució del dictamen: sí. S’agregà el sector urbà, i es desestima l’agregació del rural. 

Decret 129/2002, de 30 d’abril, pel qual s’aprovà l’alteració parcial dels termes 

municipals del Pla del Penedès i de Puigdàlber. 
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Mapa de situació 
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c) Alteració dels límits de municipis amb permuta 

 

Nom del cas 10: Dictamen 303/1998. Alteració dels termes municipals de Montesquiu i 

Sant Quirze de Besora. 

 

Any del dictamen: 1998 

 

Resolució: favorable 

 

Raonament principal del dictamen: el dictamen invoca com a principal causa 

justificativa de l’agregació i segregació que es proposava la prevista per l’article 14.b de 

la LMRLC, quan es refereix a “les consideracions d’ordre geogràfic, demogràfic, 

econòmic o administratiu que ho facin necessari o aconsellable”. 

 

Observacions: les propostes foren fetes de comú acord entre els municipis afectats, i 

pretenien adaptar els límits de terme a la realitat administrativa i geogràfica. Des d’un 

punt descriptiu, els sectors objecte d’agregació–segregació eren: 1) el sector de 

l’Escullera del riu Ter, que pertanyia a Sant Quirze de Besora, però que es comunicava 

directament amb Montesquiu; 2) el sector del Rocal, que pertanyia al municipi de Sant 

Quirze de Besora i que es pretenia agregar al de Montesquiu, per permetre que l’accés al 

castell de Montesquiu tingués lloc dins del terme de l’esmentat municipi, i 3) el sector 

de Can Riu, que pertanyia al municipi de Montesquiu i que es proposava agregar a Sant 

Quirze de Besora, ja que tenia més bones comunicacions i vincles.  

Es tracta, per tant, d’una permuta pactada entre municipis i aprovada sense 

problemes per la CDT i la CJA. 

 

Revisió del cas: cap objecció 

 

Execució del dictamen: sí. Decret 275/1998, de 21 d’octubre, pel qual s’aprovà 

l’alteració parcial dels termes municipals de Montesquiu i de Sant Quirze de Besora. 
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Mapa de situació 
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Nom del cas 11: Dictamen 348/1998. Alteració dels termes municipals de Sabadell i 

Barberà del Vallès. 

 

Any del dictamen: 1998 

 

Resolució: favorable. La Comissió Jurídica Assessora no trobà cap objecció perquè se 

segregués una part del terme municipal de Sabadell per tal d’agregar-la al de Barberà 

del Vallès, i la correlativa segregació d’una part del terme d’aquest municipi per 

agregar-la al de Sabadell. 

 

Raonament principal del dictamen: l’agregació–segregació es proposà basant-se en 

l’article 14.b de la LMRLC, que es referia a “les consideracions d’ordre geogràfic, 

demogràfic, econòmic o administratiu que ho facin necessari o aconsellable”. 

Especialment es tractà d’adequar els termes a la projecció urbanística.  

 

Observacions: les propostes foren fetes de comú acord entre els municipis afectats. La 

proposta racionalitzava els termes municipals, i la CDT, la Diputació de Barcelona i el 

Consell Comarcal del Vallès Occidental hi eren favorables. 

 

Revisió del cas: cap objecció 

 

Execució del dictamen: sí. Decret 274/1998, de 30 de juliol, pel qual s’aprovà 

l’alteració parcial dels termes municipals de Barberà del Vallès i Sabadell. 
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Nom del cas 12: Dictamen 449/1999. Segregació d’una part del terme municipal de 

Seva per a la seva agregació al del Brull, i la correlativa segregació d’una part del terme 

municipal del Brull per a la seva agregació al de Seva. 

 

Any del dictamen: 1999 

 

Resolució: favorable 

 

Raonament principal del dictamen: la concurrència de raons geogràfiques i 

administratives, basades en l’article 14 del RDTPELC. 

 

Observacions: es tracta d’una permuta de superfície entre els dos municipis. Les dues 

segregacions i posteriorment les dues agregacions són equivalents a 4.699,05 m² cada 

una; per tant, no es modificà la superfície dels dos termes. 

 

Revisió del cas: el Decret 244/2007, a diferència de la legislació espanyola, preveu 

l’intercanvi de superfícies entre municipis, dins de l’article 8.3. De fet, l’acord entre els 

municipis és un dels millors inicis perquè prosperin favorablement els expedients. 

 

Execució del dictamen: sí. Decret 184/1999, de 13 de juliol, pel qual s’aprovà 

l’alteració dels termes municipals del Brull i de Seva. 
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Nom del cas 13: Dictamen 421/2001. Segregació d’una part del terme municipal 

d’Òdena, per a la seva agregació al de Vilanova del Camí, i la correlativa segregació 

d’una part del terme municipal de Vilanova del Camí per a la seva agregació al 

d’Òdena. 

 

Any del dictamen: 2001 

 

Resolució: favorable 

 

Raonament principal del dictamen: l’aprovació de la permuta de territoris entre 

municipis es fonamentà en motius administratius, a fi d’ajustar els termes a la realitat 

urbanística actual. Complia amb el requisit establert per l’article 14.b del RDTPELC, 

llavors vigent: “quan consideracions d’ordre geogràfic, demogràfic, econòmic o 

administratiu ho fan necessari o aconsellable”. 

 

Observacions: l’alteració comportà la segregació de dos terrenys urbanitzats equivalents 

entre Vilanova del Camí i Òdena. Ambdós municipis hi estigueren d’acord, fet que 

agilitzà el procés de l’expedient.  

 

Revisió del cas: actualment, el procediment s’hauria dut a terme per la mateixa via 

d’alteració de termes. 

 

Execució del dictamen: sí. Decret 56/2002, de 19 de febrer, pel qual s’aprovà l’alteració 

parcial dels termes municipals de Vilanova del Camí i d’Òdena. 
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Mapa de situació 
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Nom del cas 14: Dictamen 465/2001. Segregació d’una part del terme municipal de la 

Roca del Vallès per a la seva agregació al de Granollers, i la correlativa segregació 

d’una part del terme municipal de Granollers per a la seva agregació al de la Roca del 

Vallès. 

 

Any del dictamen: 2001 

 

Resolució: favorable 

 

Raonament principal del dictamen: l’existència d’un contínuum urbà i, per tant, el 

compliment de l’article 14, que remet als supòsits establerts per l’article 13.1 (punts b i 

c) de la Llei 8/1987.  

 

Observacions: l’objectiu de l’expedient fou regularitzar la línia de delimitació dels 

termes municipals per tal d’ajustar-la a l’alineació del carrer i a l’estructura de la 

propietat urbana en un sector en què, d’acord amb el planejament urbanístic, es produïa 

la continuïtat urbana entre ambdós municipis. 

Execució del dictamen: sí. Decret 77/2002, de 5 de març, pel qual s’aprovà l’alteració 

parcial dels termes municipals de Granollers i la Roca del Vallès. 
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Nom del cas 15: Dictamen 464/2001. Alteració de termes entre els municipis de 

Montoliu de Lleida i d’Albatàrrec. 

 

Any del dictamen: 2001 

 

Resolució: es va emetre un informe favorable a la permuta de territoris entre els dos 

municipis. 

 

Raonament principal del dictamen: es tracta d’una modificació que, tal com exposa el 

dictamen, “haurà de permetre una major racionalització de la prestació de serveis 

municipals i un aclariment dels deures de la propietat envers el municipi de Montoliu de 

Lleida”. Per tant, hi concorren els aspectes geogràfics i econòmics de l’article 14.b de la 

LMRLC, el qual es refereix a “les consideracions d’ordre geogràfic, demogràfic, 

econòmic o administratiu que ho facin necessari o aconsellable”. 

 

Observacions: la finalitat fou incloure al terme de Montoliu de Lleida la part de la 

urbanització Abella, que corresponia a Albatàrrec, i dur a terme una altra inflexió en 

aquest segon terme, a fi d’agregar a Albatàrrec la corresponent compensació territorial. 

El resultat de la permuta havia de repercutir en una millora de la qualitat dels serveis de 

la urbanització, ja que suposadament hi hauria una major racionalització de la prestació 

de serveis municipals. 

 

Revisió del cas: cap objecció 

 

Execució del dictamen: sí. Decret 55/2002, de 19 de febrer, pel qual s’aprovà l’alteració 

parcial dels termes municipals de Montoliu de Lleida i d’Albatàrrec. 
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Nom del cas 16: Dictamen 335/02. Alteració de termes municipals entre els municipis 

de Montmeló i Parets del Vallès. 

 

Any del dictamen: 2002 

 

Resolució: favorable. Els ajuntaments proposen una permuta de territoris, que és 

aprovada pels òrgans consultats. 

 

Raonament principal del dictamen: la resolució es basa en l’article 14.b del RDTPELC, 

en què es disposa que l’alteració de termes és procedent “quan consideracions d’ordre 

geogràfic, demogràfic, econòmic o administratiu ho fan necessari”. 

 

Observacions: la permuta proposada pretenia la regularització de límits i una adequació 

a la xarxa viària i de serveis, amb unes porcions intercanviades de superfície i valors 

econòmics similars. 

El dictamen, a més, ens aporta una dada interessant, ja que conclou que l’execució 

de la permuta donaria lloc a l’eliminació d’una disfunció territorial. La referència diu 

així: “A la vegada, l’alteració comportarà la correcció de la disfuncionalitat territorial 

consistent en l’aïllament de part del municipi de Parets provocada per les autopistes A-7 

i C-33”. 

 

Revisió del cas: novament ens trobem amb una disfunció detectada, però que es 

corregeix per la via de segregació–agregació de terme. 

 

Execució del dictamen: sí. Decret 248/2002, de 22 d’octubre, pel qual s’aprovà 

l’alteració parcial dels termes municipals de Montmeló i de Parets del Vallès. 
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Nom del cas 17: Dictamen 461/2004. Alteració dels termes municipals de Calaf i de 

Sant Pere Sallavinera, consistent en una permuta de 31.195 m2 del municipi de Calaf 

per 31.193 m2 del de Sant Pere Sallavinera. 

 

Any del dictamen: 2004 

 

Resolució: favorable a la permuta de territoris que han acordat els dos municipis 

interessats. 

 

Raonament principal del dictamen: es donen “les consideracions d’ordre geogràfic i 

fins i tot d’ordre econòmic i administratiu que ho fan necessari o aconsellable” de la 

terminologia que empra l’article 14.b del Reglament. 

 

Observacions: l’operació es va dur a terme amb el ple acord dels dos ajuntaments 

interessats per tal d’adequar els límits de terme a la realitat existent. La proposta 

presentada va ser causada per la controvèrsia sorgida amb motiu de la ubicació del 

camp de futbol i la deixalleria de Calaf, que ocupaven part del terme de Sant Pere 

Sallavinera. 

 

Revisió del cas: cap objecció 

 

Execució del dictamen: sí. Decret 42/2005, de 22 de març, pel qual s’aprovà l’alteració 

parcial dels termes municipals de Calaf i Sant Pere Sallavinera. 
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Mapa de situació 

 

Font: elaboració pròpia a partir de la base cartogràfica de l’ICC 
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Nom del cas 18: Dictamen 37/2005. Alteració del terme municipal entre Palafrugell i 

Begur. 

 

Any del dictamen: 2005 

 

Resolució: s’emet un informe favorable sobre l’alteració del terme municipal entre 

Palafrugell i Begur. 

 

Raonament principal del dictamen: els motius que justificaren la instrucció d’aquest 

expedient foren bàsicament raons de caràcter urbanístic i administratiu, fets que 

s’ajusten a l’article 14.b, en què es diu: “consideracions d’ordre geogràfic, demogràfic, 

econòmic o administratiu que ho fan necessari o aconsellable”. 

 

Observacions: es tracta novament d’una permuta de sòl de diferent qualificació 

urbanística, però amb un valor similar, que comporta l’adscripció completa al municipi 

de Begur de la urbanització la Vessana i la regularització de la urbanització Aigua 

Xelida.  

A més a més, el dictamen fa referència a una correcció de disfunció territorial que 

més endavant no desenvolupa. Tal com succeeix en altres casos, aquest dictamen 

s’inicià i s’aprova com una segregació–agregació entre termes.  

 

Execució del dictamen: sí. Decret 55/2005, de 5 d’abril, pel qual s’aprovà l’alteració 

parcial dels termes municipals de Palafrugell i de Begur. 
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Mapa de situació 

 

Font: elaboració pròpia a partir de la base cartogràfica de l’ICC 
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Nom del cas 19: Dictamen 253/2005. Alteració de termes municipals entre Figueres i 

Vilafant, consistent en la segregació d’una part de cada municipi per agregar-la a l’altre. 

 

Any del dictamen: 2005 

 

Resolució: favorable 

 

Raonament principal del dictamen: els motius que justifiquen la instrucció d’aquest 

expedient són bàsicament raons de tipus administratiu i d’ordre urbanístic, fets que 

s’ajusten a l’article 14.b, en què es diu: “consideracions d’ordre geogràfic, demogràfic, 

econòmic o administratiu que ho fan necessari o aconsellable”. 

 

Observacions: l’operació es va dur a terme amb l’acord de tots dos ajuntaments, per tal 

de solucionar un problema administratiu que tenia l’origen en una imprecisió inicial 

dels límits territorials dels termes municipals en les actes de “Deslinde y 

amojonamiento de los términos municipales de Figueras y Vilafant”, de l’any 1929, i de 

l’“Acta de reconocimiento”, de 1943, del Servicio Geográfico del Ejército. 

 

Revisió del cas: cap objecció 

 

Execució del dictamen: sí. Decret 217/2005, d’11 d’octubre, pel qual s’aprovà 

l’alteració parcial dels termes municipals de Figueres i de Vilafant. 
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Mapa de situació 

 

Font: elaboració pròpia a partir de la base cartogràfica de l’ICC 
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Nom del cas 20: Dictamen 247/2008. Alteració de termes municipals entre la Seu 

d’Urgell i Montferrer i Castellbò, consistent en la segregació d’una part de cada 

municipi per agregar-la a l’altre. 

 

Any del dictamen: 2008 

 

Resolució: favorable 

 

Raonament principal del dictamen: la modificació objecte d’aquest dictamen deriva en 

consideracions d’ordre administratiu de tipus urbanístic, atès que els nuclis de població 

formaven un conjunt amb continuïtat urbana, a les quals al·ludeixen l’article 12.d del 

TRMRL, l’article 14.b del RDTP i l’article 8.1.b del RCDEM. 

 

Observacions: l’alteració de termes en aquest cas pretenia corregir una disfunció 

generada per la Resolució GAP/2173/2004, de 28 de juliol, sobre la delimitació entre els 

termes municipals d’aquests ajuntaments. Es tracta d’una permuta de territoris no 

superior a 3.000 m2, de tal manera que la urbanització del Balcó del Pirineu restaria 

completament inclosa al municipi de Montferrer i Castellbò, i el polígon industrial, 

íntegrament al municipi de la Seu d’Urgell. 

 

Revisió del cas: cap objecció 

 

Execució del dictamen: sí. Decret 41/2009, de 10 de març, pel qual s’aprovà l’alteració 

parcial dels termes municipals de la Seu d’Urgell i de Montferrer i Castellbò. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anàlisi geogràfica de les disfuncions terrritorials municipals a la província de Lleida mitjançant els SIG 

 
163

Mapa de situació 

 

Font: elaboració pròpia a partir de la base cartogràfica de l’ICC 
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Nom del cas 21: Dictamen 57/2009. Alteració dels termes municipals de Manresa i Sant 

Joan de Vilatorrada. 

 

Any del dictamen: 2009 

 

Resolució: favorable amb reserves  

 

Raonament principal del dictamen: consideracions d’ordre “administratiu”, a les quals 

al·ludeixen l’article 12.d del TRLMRLC, l’article 14.b del RDTP i l’article 8.1.b del 

RCDEM. 

 

Observacions: tot i que no s’especifica en el títol del dictamen, es tracta d’una permuta 

de territori consensuada entre els dos ajuntaments afectats. La modificació objecte 

d’aquest dictamen afectava una superfície de territori molt limitada. Els terrenys 

afectats tenien 9.559 m2 i 3.872 m2. Els objectius d’aquesta proposta de modificació de 

límits eren dos: d’una banda, corregir una disfunció ocasionada pel traçat de l’Eix 

Transversal; de l’altra, el relatiu a la nova amplada del carrer d’Antoni Machado. 

Lògicament, la CJA desestima aquest segon objectiu, ja que considerava que el traçat 

d’una nova alineació d’una via pública no és matèria pròpia dels expedients d’alteració 

de termes municipals, amb l’excepció que aquesta nova alineació estigués prevista en 

l’ordenació urbanística. 

Novament ens trobem amb un cas de disfunció que es resolt no com a tal, sinó com 

a alteració de termes d’ordre administratiu. En l’informe es comenta que la Comissió de 

Delimitació Territorial aprecia que aquesta és una fórmula coherent per a resoldre una 

disfunció com l’esmentada. 

 

Execució del dictamen: sí. Decret 84/2009, de 26 de maig, pel qual s’aprovà l’alteració 

parcial dels termes municipals de Manresa i de Sant Joan de Vilatorrada.  
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d) Cas de correcció de disfuncions territorials 

 

Nom del cas 22: Dictamen 381/2002. Correcció de disfuncionalitats territorials de 

l’enclavament de les Rovires de Baix, pertanyent al municipi de les Lloses, per a la seva 

agregació al municipi de Borredà. 

 

Any del dictamen: 2002 

 

Resolució: s’emet un informe favorable sobre la proposta de correcció de disfuncions 

territorials de l’enclavament de les Rovires de Baix, pertanyent al municipi de les 

Lloses, per a agregar-lo al municipi de Borredà. 

 

Raonament principal del dictamen: aquest cas fa referència al supòsit de l’article 41.2.b, 

del Decret 244/2007, que es refereix als enclavaments habitats dins d’un altre municipi. 

 

Observacions: l’expedient tenia per objecte corregir la disfunció territorial que 

implicava l’existència de l’enclavament de les Rovires de Baix, del municipi de les 

Lloses, dins el territori del municipi de Borredà, mitjançant l’agregació a aquest darrer 

municipi. L’enclavament havia format part del municipi de Palmerola, que es va 

agregar al de les Lloses mitjançant el Decret 57/1991, de 25 de març. Una de les 

particularitats que cal retenir és el fet que el municipi de les Lloses correspon a la 

comarca del Ripollès, i per tant, a la província de Girona, i el municipi de Borredà 

pertany a la comarca del Berguedà, província de Barcelona. Estem parlant, però, d’una 

reduïda superfície de només 3,31 km2, amb una única persona empadronada. 

L’enclavament es troba al bell mig del municipi de Borredà, i divideix aquest terme 

en dues parts, cosa que dificulta consegüentment la gestió d’aquest municipi. La 

distància de l’enclavament a Borredà és de 2 km, i a les Lloses, d’11 km.  

L’expedient addueix que la disfunció territorial es manifesta en un conjunt de 

disfuncions d’ordre geogràfic, de comunicació, administratiu i d’ordenació del territori. 

 

Revisió del cas: aquest cas és l’únic de què tenim constància que s’inicià amb el 

procediment de correcció de disfuncions. És, doncs, d’especial interès per a aquest 

estudi. Malauradament, l’execució no es va produir, malgrat ser aprovada pel Govern de 

la Generalitat mitjançant el Decret 314/2002, de 19 de novembre. El Tribunal Superior 
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de Justícia de Catalunya anul·là el procediment al·legant que es tractava d’un canvi de 

límits entre comarques i províncies, i que el Decret ignorava l’article 141.1 de la 

Constitució, segons el qual “cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser 

aprobada por las Cortes Generales mediante Ley Orgánica”.  

La Comissió Jurídica Assessora ja analitzava en el Dictamen la rigidesa que 

implicava qualsevol correcció de disfuncions territorials, i en concret els enclavaments, 

quan els municipis concernits són de diferents comarques o províncies. El Dictamen 

textualment indicava que “el caràcter excepcional de les situacions d’enclavament i 

l’excessiva rigidesa de les solucions actuals aconsellaven una iniciativa del govern de 

cara al tractament conjunt de la problemàtica esmentada”. La CJA considerava que la 

previsió de llei orgànica només s’havia d’aplicar en el supòsit de segregació d’un terme 

municipal complet d’una província per agregar-lo a una altra, i no d’un enclavament i, 

per tant, proposava un decret per a l’aprovació d’alteració de terme. 

 

Execució del dictamen: no. La Sentència 937/2005 del Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya, de 12 de desembre, va anul·lar Decret 314/2002 del Govern de la 

Generalitat, de 19 de novembre, pel qual s’aprovà la correcció de disfuncionalitats 

territorials de l’enclavament de les Rovires de Baix, pertanyent al municipi de les 

Lloses, atenent-se al que preveu l’article 141.1 de la Constitució espanyola. 
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13.2.2. Casos desfavorables 

 

a) Casos de segregació per constituir un nou municipi 

 

Nom del cas 23: Dictamen 162/1998. Segregació d’una part del terme municipal de 

Santa Maria de Corcó per constituir un nou municipi amb el nom de Cantonigròs. 

 

Any del dictamen: 1998  

 

Resolució: desfavorable. La Comissió de Delimitació Territorial i la Diputació de 

Barcelona en fan una valoració prèvia desfavorable. La Comissió Jurídica també s’hi 

pronuncia en contra. 

 

Raonament principal del dictamen: tot i que Cantonigròs té una identitat pròpia arrelada 

històricament, les raons d’índole econòmica ho desaconsellen. Segons un informe de la 

Diputació, els recursos econòmics de Santa Maria quedarien debilitats i la població de 

Cantonigròs no milloraria en serveis mínims. Per tant, no es compleix el que estableix 

l’apartat 2 de l’article 15, segons el qual “cal també que es justifiqui que la segregació 

comporta una millora objectiva en la prestació de serveis en el nou municipi”, ni 

l’article 16, que exigeix que els municipis afectats “disposin de recursos suficients per a 

prestar els serveis mínims obligatoris establerts per la legislació de règim local”. 

 

Observacions: hi ha un punt en el qual la distància entre Cantonigròs i Santa Maria de 

Corcó és inferior a 2.000 m, però l’existència d’una cinglera inhabilita la possibilitat 

d’edificar. Per tant, les dues comissions estaven d’acord que aquest punt no era 

determinant. Ens trobem amb un requisit legal que no es complia en la seva totalitat, 

però, en aquest cas, no és ell el que condiciona el dictamen de manera desfavorable. 

Actualment, tampoc seria possible la segregació perquè no compleix el requisit mínim 

de població.  

 

Execució del dictamen: el Decret 150/1998, de 23 de juny, denegà la segregació d’una 

part del terme municipal de Santa Maria de Corcó per constituir un nou municipi amb el 

nom de Cantonigròs.  
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Nom del cas 24: Dictamen 437/2001. Segregació d’una part del terme municipal de 

Naut Aran, per constituir el nou municipi d’Arties. 

 

Any del dictamen: 2001  

 

Resolució: desfavorable. La Comissió de Delimitació Territorial i la Comissió Jurídica 

s’hi pronunciaren en contra. 

 

Raonament principal del dictamen: malgrat que Arties tenia una identitat pròpia 

arrelada històricament i recursos econòmics suficients, no complia dos dels requisits 

legals: 

- La condició exigida per l’article 15.1.a de la LMRLC d’haver-hi una distància 

mínima de 3.000 m entre nuclis. 

- La condició de suficiència poblacional fixada per l’article 15.1.d de la LMRLC 

d’un mínim de 2.000 habitants, atès que la divisió donaria com a resultat una 

població de 536 habitants a Arties i de 801 a Naut Aran. 

 

Observacions: legalment no es compleixen els requisits establerts; ara bé, ens trobem 

davant d’un cas històric d’agrupació forçosa de municipis (Bagergue, Gessa, Salardú, 

Tredòs i Arties), que es va produir el 1966 i que va donar lloc a un inconformisme dels 

veïns d’Arties que es perpetua fins avui en dia. De ben segur que actualment la fusió de 

municipis no s’hauria produit. Tal com es pot veure en el mapa actual de situació del 

municipi, s’ha hagut d’utilitzar una escala més petita per poder encabir-hi tota la 

superfície. 

Finalment, hem de dir que la Llei d’Aran dóna reconeixement com a circumscripció 

electoral al terçó d’Arties i Garòs, equivalent al municipi reivindicat. 

 

Execució del dictamen:  la sol·licitud de segregació  no va progresar i no es feu 

necessària, en el seu moment, l’aprovació de cap decret.  

 

 

 

 

 



Anàlisi geogràfica de les disfuncions terrritorials municipals a la província de Lleida mitjançant els SIG 

 
171

Mapa de situació 

¯
0 2 4

km Font: ICC

 

Font: elaboració pròpia a partir de la base cartogràfica de l’ICC 



Anàlisi geogràfica de les disfuncions terrritorials municipals a la província de Lleida mitjançant els SIG 

 
172

Nom del cas 25: Dictamen 195/2002. Segregació d’una part del terme municipal 

d’Alcanar per constituir un nou municipi amb el nom de les Cases de Mar. 

 

Any del dictamen: 2002 

 

Resolució: desfavorable 

 

Raonament principal del dictamen: en la revisió dels requisits legals exigits, la CJA 

observa que no se’n complien dos: 

- No hi havia una franja de sòl no urbanitzable superior a 3.000 m, tal com 

establia l’article 15.1.a de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.  

- Tampoc no hi havia població suficient, atès que, segons el padró de 1996, la 

població era de 847 persones, lluny del mínim legal de 2.000. Per tant, no es 

complia la condició necessària prevista per l’article 15.1 de la Llei municipal i 

de règim local de Catalunya. 

 

A més, l’informe indica que no quedava demostrat el compliment de l’objectiu legal 

següent: “La segregació comporta una millora objectiva en la prestació dels serveis en 

el nou municipi”. 

 

Execució del dictamen:  el Decret 224/2002, de 27 d’agost, denegà la segregació d’una 

part del terme municipal d’Alcanar per constituir un nou municipi amb la denominació 

de les Cases de Mar. 
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Nom del cas 26: Dictamen 129/2008. Segregació de l’entitat municipal descentralitzada 

de la Canonja per tal de constituir-se en un nou municipi.  
 
Any del dictamen: 2008 

 

Resolució: desfavorable 

 

Raonament principal del dictamen: l’existència d’una continuïtat urbana entre el nucli 

de la Canonja i la ciutat de Tarragona esdevé el principal inconvenient per al 

compliment del Decret 244/2007. 

 

Observacions: els dos òrgans consultors, atenint-se a la legislació vigent, emeten 

informes desfavorables sobre l’expedient perquè no s’adequa als paràmetres legals, ja 

que no hi ha el mínim de distància de 3 km entre nuclis. Malgrat això, els òrgans 

consultors reconeixen les peculiaritats de la història de la Canonja, que va ser un 

municipi independent fins a l’any 1965, en què va ser annexionat per decisió 

governativa al municipi de Tarragona, i el fet que des de l’any 1982 es constituís, per 

petició veïnal, en una entitat local menor.  

 

Revisió del cas: aquest és un cas interessant per al nostre estudi. L’informe desfavorable 

de la CJA i la CDT va donar lloc a l’aprovació del Decret 1/2009, de 7 de gener, pel 

qual es denegà la segregació d’una part del terme municipal de Tarragona per constituir 

un nou municipi amb la denominació de la Canonja. Tanmateix, la voluntat política i 

l’acord entre totes les parts implicades va prosperar amb l’aprovació d’una llei singular 

que habilitava l’excepcionalitat de la norma general per crear el municipi de Canonja: la 

Llei 8/2010, de 22 d’abril.  

 

Execució del dictamen: sí. El Decret 1/2009, de 7 de gener, pel qual es denegà la 

segregació d’una part del terme municipal de Tarragona per constituir la Canonja, va ser 

revocat pel Parlament de Catalunya, que aprovà una llei per a la creació del municipi de 

la Canonja: la Llei 8/2010, de 22 d’abril.  
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b) Casos d’alteració dels límits de municipis sense permuta 

 

Nom del cas 27: Dictamen 506/2001. Segregació del poble del Castell de Santa Maria 

del municipi de Sant Guim de Freixenet, per a la seva agregació al municipi d’Estaràs. 

 

Any del dictamen: 2001 

 

Resolució: desfavorable. No es van trobar raons suficients per tirar endavant la petició 

dels veïns del Castell de Santa Maria.  

 

Raonament principal del dictamen: els arguments presentats per segregar-se no tenien 

suficient pes perquè la CJA s’hi postulés a favor. Si bé és cert que hi havia una major 

proximitat geogràfica amb el nucli d’Estaràs que amb el de Sant Guim de Freixenet, les 

comunicacions eren bones amb aquest darrer. Un altre argument presentat feia 

referència a la disfunció creada pel traçat de l’autovia entre Cervera i Igualada projectat 

a través de la vall del Sió. El traçat definitiu d’aquesta via de comunicació, però, no és 

el que es preveia en la memòria presentada, sinó que se’n va fer una d’alternativa 

seguint el traçat de la N-II, amb la qual cosa la divisió del terme de Sant Guim de 

Freixenet en dos, amb el nucli principal i el del Castell de Santa Maria cadascun en un 

costat de l’autovia —que hauria pogut ser una clara disfunció de raó geogràfica— ja no 

tingué lloc. 

 

Observacions: cap objecció 

 

Execució del dictamen: el Decret 62/2002, de 19 de febrer, denegà la segregació d’una 

part del terme municipal de Sant Guim de Freixenet per a la seva agregació al municipi 

d’Estaràs. 
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Nom del cas 28: Segregació d’una part del terme municipal de Balsareny per agregar-la 

al municipi de Navàs 
 

Any del dictamen: 2005 

 

Resolució: desfavorable 

 

Raonament principal del dictamen: la CDT i la CJA emeten un informe desfavorable 

perquè consideren que l’àmbit territorial sol·licitat per l’Ajuntament de Navàs en 

l’expedient excedeix l’àmbit raonable en què es donen les circumstàncies que la 

legislació determina per a l’alteració de termes.  

 

Observacions: l’Ajuntament de Navàs inicia l’expedient de segregació d’uns barris 

ubicats al terme de Balsareny que formen un contínuum urbà amb el seu nucli. També 

proposa l’agregació al seu terme d’uns polígons no urbans del municipi de Balsareny. 

En total, l’agregació sol·licitada era de 851.265 m².  

La CDT va sol·licitar a l’Ajuntament de Navàs que circumscrigués la seva petició a 

l’àmbit urbà per tal d’adequar-se als requisits previstos per la legislació. 

Consegüentment, l’Ajuntament va rectificar la seva proposa inicial, però continuà 

incloent-hi una part de sòl no urbà de l’Ajuntament de Balsareny, fet que finalment 

ocasionà la posició desfavorable de la CDT. 

 

Revisió del cas: probablement si l’Ajuntament de Navàs hagués restringit la seva 

sol·licitud als polígons urbans que constituïen els barris de Cal Nosa i Cal Rata, 

l’informe hauria estat favorable perquè formen una continuïtat urbana amb Navàs, i 

alhora s’adequa a les consideracions d’ordre geogràfic, demogràfic, econòmic i 

administratiu.  

 

Execució del dictamen: el Decret 80/2005, de 3 de maig, denegà la segregació d’una 

part del terme municipal de Balsareny per a la seva agregació al municipi de Navàs. 
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c) Casos de correcció de disfuncions territorials 

 

Nom del cas 29: Dictamen 416/2009. Expedient de correcció de disfuncions territorials 

dels municipis de Biosca, Torà (Segarra) i Llobera (Solsonès).  
 

Any del dictamen: 2009 

 

Resolució: desfavorable 

 

Raonament principal del dictamen: no hi concorren els pressupòsits materials previstos 

en les lletres d i f de l’article 21 del RCDEM al·legats per la Comissió de Delimitació 

Territorial.  

 

Observacions: en aquest cas, i de manera excepcional, la CDT i la CJA tenen un parer 

diferent. La CDT promou l’expedient perquè es tracta d’una possible correcció de 

disfunció i n’informa favorablement. Es tracta de passar una part dels termes de Torà i 

Biosca al municipi de Llobera, argumentant que hi ha un aïllament dels nuclis per 

accedir a la seva capital i un altiplà que funciona com a accident geogràfic que dificulta 

la comunicació dels veïns amb les seves respectives capitals. La CJA, a l’hora de dictar 

resolució, es basa en els informes existents, entre els quals els dels mateixos 

ajuntaments i consells comarcals afectats, el del la CDT i l’informe del Servei 

Cientificotècnic de Cartografia i SIG de la Universitat de Lleida, encarregat per 

l’Ajuntament de Torà. Aquest darrer aporta documentació rellevant sobre la inexistència 

dels supòsits de disfunció territorial. Una altre aspecte rellevant és el tipus de 

poblament, que no es concentra en nuclis, sinó que és una població dispersa en masies. 

Per tot plegat, la CJA s’hi pronuncià en contra. 

 

Revisió del cas: aquest cas té un precedent l’any 1992, quan també se sol·licitava 

l’alteració del terme de Torà. El Dictamen 276/1994 també es va resoldre 

desfavorablement.  

 

Execució del dictamen: el procediment caducà i la DGAL no és pronuncià sobre la 

resolució. 
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13.3. Conclusions dels casos estudiats per la Comissió Jurídica 
Assessora 
 

Dels vint-i-nou casos analitzats sobre alteracions de terme municipal avaluats per la 

CJA en podem extreure alguns punts d’interès per a l’estudi: 

 

- L’informe de la CDT, com a òrgan expert en la matèria, sobre les alteracions de 

terme és determinant en el moment que la CJA estableix el seu dictamen. Si la 

CDT emet un informe favorable del cas d’alteració de terme, la CJA avalua si 

els procediments dels expedients i les propostes de modificacions s’adeqüen a la 

legislació vigent. Només hi ha una excepció a la norma general. És el cas del 

dictamen de correcció de disfuncions de Biosca, Llobera i Torà, en què la CDT 

va ser-hi favorable i la CJA s’hi va pronunciar en contra. 

 

- Els dictàmens de la CJA no són vinculants, perquè és un òrgan de consulta. Això 

comporta que, tot i que a vegades s’emeti un informe favorable, es pot donar el 

cas que finalment el Govern el desestimi i, per tant, no s’executin les alteracions 

de terme proposades. A banda, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 

també té la potestat d’anular decrets d’alteració de termes, com hem vist en dos 

dels dictàmens estudiats. Anteriorment a 1998, aquest tribunal també va anul·lar 

altres dictàmens, com la segregació d’una part dels termes de Biosca i Torà per 

agregar-la al de Llobera (Sentència TSJC 1188/1998) o el cas de Seana, en què 

es pretenia agregar aquest nucli al municipi de Barbens. També es pot donar el 

cas contrari, és a dir, que amb un informe desfavorable pot tirar endavant la 

proposta. En aquest cas, el Parlament aprova una llei per endegar el procediment 

d’alteració o creació de terme que no compleix la legislació vigent. Es tracta 

d’elaborar una llei singular que habiliti l’excepcionalitat de la norma general. 

Aquest ha estat el cas de la creació del darrer municipi aprovat pel Parlament de 

Catalunya durant el 2010: el municipi de la Canonja. 

 

- Hem observat que molts dels expedients feien al·lusió clarament a l’existència 

de disfuncions territorials, com ara enclavaments, però la via del procediment ha 

estat la de segregació d’un territori per agregar-lo a un altre, en comptes de la 
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pròpia de disfuncions territorials. Les causes d’aquest procediment creiem que 

rauen en una certa inseguretat jurídica que genera aquesta via de procediment. 

Cal recordar que en la legislació espanyola no es preveu aquesta opció. Tot 

apunta que si hi ha acord entre els termes implicats, es fa innecessari recórrer al 

procediment de correcció de disfuncions. A banda, la correcció de disfuncions 

ha de ser promoguda per la CDT, i ja hem esmentat anteriorment que aquesta no 

s’ha pronunciat en aquest sentit, a excepció del cas de Biosca, Llobera i Torà. 

Paradoxalment, l’opció d’endegar un procediment per la via de correcció de 

disfuncions és més senzilla que la que comunament es duu a terme d’alteració de 

terme, per la qual cosa, si fos aplicada, podria donar lloc a una major rapidesa 

per resoldre els dictàmens.  

 

- Els expedients en què hi ha acord mutu entre les entitats implicades tenen més 

probabilitats de tenir un informe favorable i que finalment s’executin. En bona 

part dels casos es tracta de permutes o intercanvis de territoris entre ajuntaments, 

de tal manera que cap d’ells no se sent perjudicat amb l’alteració de terme. 

L’article 8 del Decret 244/2007 permet aquesta opció. Per la seva rellevància en 

pràcticament tots els casos d’estudi el reproduïm a continuació: 
 
Article 8 
Segregació parcial per agregar-se a un altre municipi 
8.1 Es pot dur a terme la segregació de part d’un municipi o de diversos municipis per 
agregar-se a un altre en algun dels casos següents: 
a) Quan els nuclis de població formen un sol conjunt amb continuïtat urbana.  
b) Quan consideracions d’ordre geogràfic o demogràfic o econòmic o administratiu ho 
fan necessari o aconsellable. 
8.2 El municipi al qual es fa l’agregació ha de tenir més potencial demogràfic i econòmic 
que la part del municipi objecte de la segregació. 
8.3 S’exceptua l’aplicació de l’apartat anterior quan es tracti d’una alteració de termes 
recíproca entre dos o més municipis o hi hagi acord dels municipis afectats. 

  

- Entre les causes que motiven l’inici d’un expedient hi ha les d’índole 

administrativa i urbanística, com comentàvem en el punt anterior, però també 

raons de disconformitat amb l’actual divisió administrativa dels municipis. Hem 

vist els casos de Cantonigròs o Arties, que reclamaven constituir un municipi 

independent basant-se en el seu sentiment d’identitat de poble arrelat a un passat 

històric. 

 

- El raonament principal dels dictàmens que emeten resolucions favorables es 

basen en consideracions d’ordre administratiu de tipus urbanístic, com passa 
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amb els nuclis de població que formen un conjunt amb continuïtat urbana. Per 

tant, els casos anteriors a l’entrada en vigor dels Decrets 2/2003 i 244/2007 es 

basen en el compliment de l’article 14, que remet als supòsits establerts per 

l’article 13.1, lletres b i c, de la Llei 8/1987. Per als dictàmens més recents 

trobem els motius de continuïtat urbana de l’article 12.d del TRMRL, l’article 

14.b del RDTP i l’article 8.1.b del RCDEM. 

 

- Vinculat al punt anterior observem com l’especulació urbanística o la manca 

d’un planejament general ha fet nàixer urbanitzacions, algunes d’il·legals, al 

territori català que a la llarga han generat tot tipus de problemes administratius i 

de subministrament de serveis, per posar-ne dos exemples clars. Promotors 

urbanístics o particulars construïen al límit entre dos termes per estalviar-se 

preus de sòl o taxes més elevades. En alguns casos, la manera de solucionar 

aquests problemes ha estat l’adequació del terme municipal mitjançant l’inici 

d’un expedient d’alteració dels límits de terme. Un exemple el tenim en el 

dictamen d’alteració dels termes municipals de Castellcir i Sant Quirze Safaja. 

 

- Entre tots els dictàmens aprovats des de 1998 només n’hi ha un de favorable per 

a la segregació de part d’un municipi per constituir-ne un de nou. És el cas de la 

Palma de Cervelló. També hem vist, però, que a partir d’una llei ad hoc s’ha 

aprovat el municipi de la Canonja, sobre el qual la CJA havia emès prèviament 

un informe desfavorable. 

 

- Pel que fa als dictàmens de correcció de disfuncions territorials, només n’hi ha 

hagut dos casos: l’un, amb un dictamen favorable, i l’altre, en contra. Malgrat 

tot, el primer, referent a l’enclavament de les Rovires de Baix, amb informe 

favorable, el va anul·lar una sentència del Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya per entendre que invaïa les competències qeu la Constitució atribueix 

a les Corts. 

 

Finalment, concloem aquest apartat fent referència a l’àrea dels terrenys subjectes a 

intercanvi per alteració de termes. A excepció del cas de correcció de disfunció entre 

Biosca, Llobera i Torà, les superfícies afectades són de pocs quilòmetres quadrats. De 
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l’anàlisi dels dictàmens n’extraiem que les propostes de la CDT i la CJA a l’hora de 

modificar l’àrea dels termes són més aviat moderades i especialment prudents. 

 

14. Estudi de la correcció dels enclavaments de Biscaia com a 
cas d’èxit 

 

En aquest apartat hem considerat adient exposar el cas de correcció dels enclavaments 

de Biscaia com a exemple real de com les irregularitats tenen opcions de ser resoltes.  

 

Per poder entendre el procés que s’ha dut a terme en els darrers anys, cal partir de la 

Norma foral 8/1993, del 7 de juliol, sobre els termes municipals de Biscaia. Malgrat que 

aquesta Llei ha estat derogada per la recent publicació de la Norma foral 9/2012, de 5 de 

desembre, de demarcacions territorials de Biscaia, és inevitable haver-ne de parlar pels 

efectes que ha tingut sobre el territori. El capítol IV de l’antiga Norma foral tractava 

íntegrament del tema dels enclavaments territorials i establia vies per corregir-los.  

 
NORMA FORAL 8/1993 
TÍTULO IV. 
Enclaves territoriales 
CAPÍTULO I. 
Disposiciones generales 
Artículo 51. 
Concepto 
Se entiende por “enclave territorial” a los efectos de esta Norma Foral, la porción aislada de terreno 
situada, en su integridad, dentro de la demarcación de un Municipio y sometida, sin embargo, a la 
competencia de otro Municipio. 
 
CAPÍTULO II. 
Procedimiento de corrección de enclaves 
Artículo 53. 
Iniciativa 
El Departamento Foral competente en materia de demarcaciones municipales propondrá planes y 
proyectos concretos de resolución de los enclaves existentes en Bizkaia previa la realización de 
cuantos estudios y consultas estime necesarias. 
Asimismo, el Ayuntamiento o Ayuntamientos interesados y los vecinos de los enclaves, podrán 
proponer también planes y proyectos concretos de solución de la situación de discontinuidad 
territorial representada por los enclaves. 
  
TÍTULO VII. 
Fomento de corrección de enclaves y de la fusión de municipios 
CAPÍTULO I. 
Disposiciones generales 
Artículo 79. 
Medios de fomento 
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En aras a incentivar la corrección de enclaves y fomentar las fusiones de los Municipios para la 
más eficaz y eficiente prestación de los servicios públicos, la Diputación Foral dispondrá de los 
siguientes instrumentos: 
1. Planes o proyectos concretos que sean elaborados para la realización de iniciativas específicas: 
a) Por los Departamentos Forales. 
b) Por los Municipios. 
c) Por las Entidades Públicas. 
2. Medidas presupuestarias de fomento que se contengan al efecto en los Presupuestos Generales 
del Territorio Histórico de Bizkaia. 

 

Abans dels efectes de la Norma, Biscaia tenia, segons l’IGN, 42 enclavaments dins els 

municipis de Bilbao, Derio, Erandio, Larrabetxu, Lezama, Loiu, Sondika i Zamudio. 

Alguns enclavaments tenien una superfície tan reduïda que no figuraven ni a la 

cartografia oficial de l’IGN. La justificació de la seva existència i de la seva limitada 

grandària rau en les delimitacions parroquials històriques en què les masies amb llurs 

propietats s’adscrivien. 

 

L’aplicació de la Norma foral a partir d’un gran esforç per part de tots els municipis 

implicats, ha suposat la supressió dels enclavaments, a excepció d’un, al municipi de 

Sukarrieta ubicat a la ria de Guernika. El 30 de juny de 1998, les Juntes Generals de 

Biscaia acordaven l’aprovació de la correcció dels enclavaments territorials i la 

consegüent modificació dels límits de termes municipals de la comarca del Txorierri. 

L’acord, número 4429, descrivia els pactes entre municipis i els nous límits amb 

l’objectiu de suprimir 42 enclavaments. A continuació adjuntem com a mostra el text 

referent a la correcció de l’enclavament número 10 (Sangroniz-III).  

 
- División del enclave 10 (Sangroniz-III) que pertenece a Loiu. Se establece la partición del enclave 
tomando como referencia el corredor del Txorierri, que corta al enclave transversalmente, en 
dirección aproximada Este-Oeste. La zona norte del enclave pasa a pertenecer a Sondika, 
mientras la parte sur se integra en Erandio. Para completar la actuación se propone la cesión de 
Erandio a Sondika, de una pequeña porción de terreno denominada E. IV. 

 

A banda, exposava els procediments per fer-ho públic i l’obligació de traslladar els 

canvis a altres organismes, com l’Administració de l’Estat, el Govern Basc o el Registre 

de Propietat, per tal de fer-los efectius en tots els sentits. Ara bé, en l’acord, es tenia 

present el manteniment dels drets adquirits als possibles afectats per evitar-los 

perjudicis. A tall d’exemple, es comunicava al Departament d’Educació la voluntat de 

mantenir el règim vigent abans de les alteracions, per evitar perjudicis als col·lectius 

més fràgils, com els nens, malats o incapacitats. 
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Malgrat els esforços i la comunicació a l’IGN dels canvis produïts en el sí dels municpis 

de Biscaia, l’any 2012, la cartografia de l’IGN encara no reflecteix els nous límits 

municipals.  

 

En el següent mapa podem observar els exemples més significatius de supressió 

d’enclavaments en determinats municipis de Biscaia. 

 
 
Mapa 14.1. Resultat de la correcció de 21 enclavaments d’uns municipis de Biscaia 

 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IGN (límits antics) i del Govern Basc (límits actuals) 

 

 
Finalement, l’actual Norma foral, 9/2012, de 5 de desembre, té com a objectiu agilitzar 

les noves delimitacions de terme a gran escala, algunes fruit de les alteracions de terme 

produïdes per la supressió d’enclavaments. En aquest sentit, es potencia la potestat dels 

ajuntaments com a agents exclusius a l’hora d’iniciar els procediments d’alteració de 

termes. 
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QUARTA PART: CASOS DE DISFUNCIÓ TERRITORIAL 
 

15. Aplicació dels SIG en la detecció de disfuncions tipificades 
en l’àmbit d’estudi 

 

Els SIG són l’entorn de treball en el qual hem introduït la cartografia i les bases de 

dades per poder extreure’n la informació emprant les eines d’anàlisi disponibles del 

programa utilitzat. Aquest, en el nostre cas, ha estat l’ArcGIS, versió 9.3, de la casa 

Esri.  

 

Les possibles vies d’accés o procediments per detectar les disfuncions poden ser 

diverses. Cada mestre té els seus hàbits, i sovint diferents mètodes dins dels SIG poden 

obtenir els mateixos resultats. A continuació, exposem la metodologia emprada, tot i 

que som conscients que n’hi pot haver d’altres, i que aquesta pot estar condicionada pels 

mitjans informàtics de què hem disposat. Tanmateix, podem afirmar que, un cop 

obtinguts els resultats i verificats per avaluar-ne la validesa, el nostre grau de satisfacció 

és elevat. En el nostre estudi, l’ús de les eines SIG ens ha permès assolir els objectius de 

manera més eficient; altrament, sense elles, de ben segur que els costos del treball 

s’haurien triplicat en temps. 

 

15.1. La localització dels nuclis de població 
 

Prèviament a la localització de les disfuncions, ha estat del tot necessari tenir la 

informació de quins assentaments són considerats nuclis de població, ja que bona part 

de les disfuncions fan referència a la seva ubicació. Anteriorment, en l’estudi, hem 

comentat que el criteri utilitzat per reconèixer un assentament com a nucli de població 

ha estat la base oficial de l’INE, actualitzada el 2012. 

 

Malauradament, no existeix una capa de cartografia que ens situï els nuclis amb les 

seves coordenades geogràfiques. L’ICC disposa d’una capa de caps de municipi i d’una 

altra de toponímica, però cap amb tots els nuclis de població. Consegüentment, ens hem 
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vist obligats a crear-ne una de pròpia, amb la informació de l’INE i el suport de la 

informació de l’ICC.  

 

A continuació exposem els passos seguits per obtenir la capa de punts de nuclis de 

població: 

- El primer pas fou la descàrrega del nomenclàtor des de la pàgina de l’INE, 

seleccionant els registres de població amb el codi de nucli i desestimant els 

assentaments dispersos. Aquesta taula no disposava de coordenades 

geogràfiques. 

- Amb l’ArcGIS es calculà el centroide de la capa de superfície urbanitzada del 

Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, en què 

hi ha el topònim de cada poble. 

- La taula de superfície urbana amb les coordenades dels centroides s’enllaçà amb 

la taula de l’INE amb els nuclis oficials a partir del topònim. Aquest era l’únic 

camp que tenien en comú les dues bases de dades. Malauradament, un 

percentatge elevat de registres no s’enllaçaren perquè el topònim no coincidia o 

perquè la capa de superfície urbana estava incompleta. Alguns nuclis de 

població petits no havien estat digitalitzats en la base del Departament . 

- Tots els registres sense contingut de coordenades s’introduïren manualment. La 

recerca de les coordenades correctes es dugué a terme a partir de la cartografia 

de l’ICC.  

- Un cop es complementà la base de dades oficial de nuclis de població amb les 

seves respectives coordenades es creà un capa de punts a partir de l’eina Add 

XY Data de l’ArcGIS. 

 

La capa de punts resultant té 720 nuclis de població repartits en 231 municipis, que són 

els que constitueixen la província de Lleida. Com es pot veure en el mapa següent, les 

pautes de concentració de nuclis varien en funció de la zona. A la plana de Lleida la 

població es concentra al nucli cap de municipi. Un exemple ben clar el constitueix la 

comarca de les Garrigues. Per contra, a la part de la Noguera, la Segarra, l’Urgell i 

municipis pirinencs trobem més d’un nucli, normalment de reduïdes dimensions, en un 

mateix municipi. Les causes principals d’aquesta evident diferència les podem trobar en 

els processos de fusió de municipis de mitjan segle passat o en els models tradicionals 

d’assentament de la població.  
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A banda, i de manera excepcional en el territori lleidatà, trobem en els quinze municipis 

del Solsonès unes pautes ben diferents d’assentaments humans. Aquesta comarca es 

caracteritza per ser una zona de població dispersa. Tant és així que hi ha municipis que 

no tenen cap nucli de població, com per exemple Castellar de la Ribera. Altres casos 

són Clariana de Cardener, Llobera, Lladurs i Guixers; ara bé, com que aquests tenen 

ajuntament ubicat al seu territori, hem optat per digitalitzar com a cap de municipi la 

seu de l’ajuntament. Una altra de les particularitats dels municipis dels Solsonès és que 

en tres casos tenen els seus respectius ajuntaments a la capital de la comarca. Es tracta 

dels municipis de Castellar de la Ribera, Odèn i Riner.  

 

El fet de tenir l’ajuntament en un municipi aliè, si bé era una situació que a la dècada 

dels vuitanta era comuna en municipis del Solsonès i del Pallars, actualment és un fet 

excepcional. Als tres municipis del Solsonès s’hi sumen dos casos més, el de la Conca 

de Dalt (Pallars Jussà) i el de les Valls de Valira (Alt Urgell). El primer municipi té la 

seu del seu ajuntament a la Pobla de Segur. Com veurem més endavant en les fitxes, es 

tracta d’un municipi que presenta una delimitació del terme insòlita. Aquest fet pot 

haver contribuït a mantenir l’ajuntament a la Pobla, a diferència d’altres municipis de la 

comarca, que decidiren reubicar els seus respectius ajuntaments al seu territori. Pel que 

fa al municipi de les Valls de Valira, aquest disposa d’una Casa Consistorial a Anserall. 

Tanmateix, les oficines administratives i els afers del dia a dia d’un ajuntament es 

gestionen des d’una oficina ubicada a la Seu d’Urgell. 

 

Per als cinc casos de municipis que tenen l’ajuntament fora del seu terme, hem optat per 

introduir-los en el mapa següent com a caps de municipi teòrics, atès que oficialment 

tenen assignats uns caps de municipi.  

 

Un altre cas particular en la recerca de nuclis de població és el que correspon al 

municipi de Bassella (Alt Urgell). El municipi té 255 habitants repartits entre població 

disseminada i quatre nuclis de població, un dels quals és Bassella, que funciona com a 

cap de municipi. Certament, Bassella té l’ajuntament, però el nucli resta enaiguat pel 

nou pantà de Rialb. El nou ajuntament de Bassella està ubicat a la carretera C-14, km 

134, pròxim a una àrea de servei. Un altre nucli singular és Castellnou de Bassella. 

L’actual nomenclàtor el manté com a nucli amb cinc habitants, però el que és cert és 

que l’històric nucli va tenir la mateixa sort que el nucli de Bassella, es troba sota les 
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aigües del pantà. Així doncs, dels quatre nuclis de Bassella reconeguts per l’INE, dos 

d’ells són intangibles.   

 
Mapa 15.1.1. Mapa de nuclis de població segons l’Instituto Nacional de Estadística 

 

Font: elaboració pròpia a partir del nomenclàtor i l’ICC  
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15.2. La recerca de les disfuncions per tipus a la província de Lleida 
 

15.2.1. La localització dels enclavaments 

 

Per identificar els enclavaments ha estat necessària la base cartogràfica dels límits 

municipals vectorials de tipus poligonal. Aquesta base disposa d’un registre per a cada 

polígon representat i un codi del municipi al qual pertany el polígon. A partir d’aquesta 

informació podem crear un camp en què introduirem el nombre de vegades que es 

repeteix el mateix codi de municipi en tota la base de dades. Aquesta operació la podem 

fer automàticament amb l’eina Dissolve de l’aplicació Arctoolbox de l’ArcGIS. 

 

A banda de la recerca a partir de la cartografia oficial, l’Informe Roca (p. XXVII i 

XXXII) va identificar dos enclavaments a partir de l’estudi del nomenclàtor que no 

estan reconeguts en les actuals bases. Es tracta de dos casos particulars d’enclavaments 

dels municipis de Llavorsí i el Pont de Suert. En el cas del municipi de Llavorsí, té 

reconegut dins dels seus dominis l’assentament urbà de Romadriu; tanmateix, en la 

cartografia de l’ICC aquest assentament correspon al terme de Farrera. La jurisdicció de 

Romadriu, junt amb sis més, van ser incorporades a Llavorsí l’any 1847. Pel que fa al 

Pont de Suert, hi ha l’enclavament reconegut de Casós, però la cartografia no reflecteix 

el d’Artiga. Es tracta de dos territoris que van ser agregats a Llesp el 1853, i aquest 

darrer, al Pont de Suert el 1968.  

 

Per tant, als 38 casos detectats mitjançant els SIG hi hem afegit els dos enclavaments 

d’Artiga i Romadriu, de manera que en total sumen els 40 casos. Aquest llistat 

malauradament és provisional perquè, com s’ha dit en reiterades ocasions, la cartografia 

oficial dels límits de terme a escala 1:5.000 està en procés d’actualització. Un cop es 

publiqui caldrà dur a terme una revisió del llistat per detectar-hi possibles nous casos. A 

la nostra demarcació caldrà prestar una atenció especial a municipis com els d’Estaràs o 

Guimerà, amb un apèndix meridional que en realitat poden arribar a ser un 

enclavaments o dos.  

 

A continuació, presentem la taula i el mapa amb la localització dels municipis que 

presenten un enclavaments o més. En el nostre cas, tots els municipis afectats en tenen 
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un, a excepció de Ribera d’Ondara (dos enclavaments), el Pont de Suert (dos 

enclavaments) i Tremp (quatre enclavaments). El recompte de quaranta enclavaments 

situa la província de Lleida en segona posició dins l’àmbit estatal, després de València. 

 
Taula 15.2.1. Llistat d’enclavaments per municipis 

Municipi al qual pertany Comarca Nom de l’enclavament Nombre d’enclavaments 
Agramunt Urgell Montclar 1 

Alamús, els Segrià Vensilló 1 

Alcarràs Segrià Vinganya 1 

Balaguer Noguera Flix 1 

Barbens Pla d’Urgell Aguilella 1 

Bassella Alt Urgell Recuita, la 1 

Bellvís Pla d’Urgell Quadra d’Arrufat o Remolins 1 

Bòrdes, Es Vall d’Aran Montanha d’Arró 1 

Borges Blanques, les Garrigues Mas Roig i Concabella o els Masos 1 

Cabó Alt Urgell Fontanet 1 

Camarasa Noguera Rúbies 1 

Castellserà Urgell Quadres, les 1 

Conca de Dalt Pallars Jussà Erinyà, Rivert, Serradell i Toralla 1 

Guissona Segarra Mas d’en Porta 1 

Isona i Conca Dellà Pallars Jussà Montadó 1 

Juneda Garrigues Infern, l’ 1 

Llavorsí Pallars Sobirà Romadriu 1 

Llimiana Pallars Jussà Obacs de Llimiana, els  1 

Molsosa, la Solsona Enfesta 1 

Montferrer i Castellbò Alt Urgell Castellins 1 

Olius Solsonès Miravella 1 

Os de Balaguer Noguera Gerb 1 

Pinós Solsonès Malagarriga 1 

Pont de Suert, el Alta Ribagorça Artiga i Casós 2 

Ribera d’Ondara Segarra Gramuntell i Montfar 2 

Ribera d’Urgellet Alt Urgell Conorbau i lo Baridà 1 

Sant Llorenç de Morunys Solsonès Mola  de Lord 1 

Senterada Pallars Jussà Larén 1 

Seu d’Urgell, la Alt Urgell Bell-lloc 1 

Tornabous Urgell Tarròs, el, i Guàrdia, la 1 

Torrefarrera Segrià Malpartit 1 

Torrefeta i Florejacs Segarra Cases de la Serra, les  1 

Tremp Pallars Jussà 

Puigcercós; Vilamitjana i Suterranya; 
Trepadús, i gran enclavament que 
inclou la Terreta, Fígols de Tremp, 
Tendrui, o Gurp, entre altres nuclis 4 

Valls de Valira, les Alt Urgell Vinyer de Bescaran, el 1 

Vilamòs Vall d’Aran Montanha de Vilamòs 1 

Total província  40 

Font: elaboració pròpia 
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Mapa 15.2.1.1. Mapa de situació dels municipis amb enclavaments a la província de 

Lleida  

 

Font: elaboració pròpia 
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En aquest part, cal fer menció dels enclavaments d’altres províncies dins de Lleida. De 

la mateixa manera que Pinós té l’enclavament anomenat Malagarriga dins de la 

província de Barcelona, aquesta també té dos enclavaments dins de Lleida: Valielles i 

Sant Pere de Graudescales, ambdós del municipi de Montmajor. Aquest darrer 

enclavament correspon als límits d’una casa annexa al monestir de Sant Pere de 

Graudescales, extremadament petit. Tant és així que no va ser recollit en la cartografia 

oficial, malgrat que l’acta de delimitació, datada el 1927, té plena vigència legal. 

 

Finalment, cal no oblidar que el Cadastre confirma l’existència d’enclavaments no 

cartografiats oficialment, com ara el nucli de Romadriu. L’any 1989, l’enginyer tècnic 

agrícola Santiago Suñol, en el seu treball monogràfic sobre el cadastre de rústica a la 

província de Lleida, identificava condominis i enclavaments gràcies a la font cadastral, i 

hi aportava una interessant classificació sobre tipologies d’enclavaments en funció del 

seu origen (religioses, senyorials, enclavaments al voltant d’un llogaret o poble on 

residien els propietaris dels camps de conreu i enclavaments a l’entorn d’una casa 

pairal). Cal destacar la relació d’enclavaments o pertinences municipals de l’any 1960 a 

la província de Lleida que enumera l’autor i que podem trobar en l’annex d’aquest 

estudi. Bona part encara hi són presents, tot i que algunes han canviat de municipi com 

a conseqüència de les fusions municipals de la darrera etapa franquista.  

 

 

15.2.2. La localització dels nuclis, no capitals de municipi, contigus al nucli d’un 

municipi veí, formant un contínuum urbà 

 

Els nuclis classificats en aquesta disfunció han de complir els dos requisits següents: 

- Que la taca urbana sobrepassi els límits municipals o, en terminologia SIG, 

que el polígon es creui amb la línia municipal. 

- Que hi hagi dos nuclis fronterers que formin una continuïtat urbana. 

 

Per detectar quins nuclis compleixen ambdós requisits s’ha partit de les bases 

cartogràfiques següents: 

- Ortofotomapes 1:5.000 

- Límits municipals 

- Capa d’usos del sòl 
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- Nuclis de població 

 

Les dues primeres bases són produïdes per l’ICC; la tercera és dels serveis de Medi 

Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, i la de nuclis de població és 

nostra, realitzada específicament per a aquest estudi a partir del nomenclàtor de l’INE. 

  

El primer pas fou una proposta de nuclis que complien el primer requisit a partir de la 

capa d’usos del sòl. Prèviament a la selecció se n’exclogueren els polígons que 

corresponien a urbanitzacions no considerades nuclis de població i a polígons 

industrials. 

 

La imatge següent és una captura de pantalla de l’eina emprada per obtenir els resultats 

del mapa 15.2.2.1, en què interactuen els polígons formats per les zones urbanes de la 

capa d’usos del sòl i, d’altra banda, els límits municipals. L’eina permet fer una selecció 

dels elements d’una capa cartogràfica i indicar una relació espacial amb una altra capa. 

En el nostre cas es tracta de seleccionar els polígons que tinguin contacte amb una línia 

de terme. 

 
Captura de pantalla de l’eina d’ArcGIS de selecció per localització 
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Aquesta primera proposta va requerir una segona revisió més acurada, amb cartografia a 

gran escala, atès que la taca urbana de la capa usos del sòl fou presa durant el 2004 i 

digitalitzada en format ràster en cel·les de 30 × 30 metres; per tant, consideràvem que hi 

podia haver errors d’imprecisió i/o actualització. 

 
Mapa 15.2.2.1. Primera aproximació de les superfícies urbanes que s’intersequen 

amb els límits municipals a la província de Lleida 

 

Font: elaboració pròpia 

 

La validació dels resultats obtinguts es realitzà a partir d’ortofotos a escala 1:5.000 

afegits a l’ArcGIS a partir dels geoserveis. Atès que hi havia tan sols vint polígons 

seleccionats, s’estudià cas per cas a partir d’una visualització detallada. 

 

Aquesta revisió dels primers resultats ens permeté, a més, comprovar si es complia el 

segon requisit, és a dir, si es formava un contínuum urbà amb un segon nucli urbà. Dels 

vint polígons seleccionats només sis complien els dos requisits.  

 



Anàlisi geogràfica de les disfuncions terrritorials municipals a la província de Lleida mitjançant els SIG 

 
199

Finalment, s’han identificat set casos de disfuncions: cinc casos detectats amb la 

primera metodologia i dos casos obtinguts a partir de la revisió detallada de la 

cartografia. Les causes dels errors en la primera aproximació són presentats en l’apartat 

de conclusions cartogràfiques. 

 

Dels set casos de disfuncions, però, cal precisar que els nuclis dels Pirineus que formen 

un contínuum urbà tenen tots ells una particularitat comuna. Originalment podrien ser 

considerats un únic nucli; tanmateix, com que eren partits per dos termes, els seus 

respectius municipis decidiren salomònicament mantenir els límits de terme i constituir 

dos nuclis independents, sovint amb el mateix topònim. 

 

Els casos de disfunció actuals detectats en el nostre estudi són: 

 

- El Codís (Golmés) amb Mollerussa. 

- L’Hostal Nou (Vallfogona de Balaguer) amb Balaguer. 

- Seana (Bellpuig) amb Barbens. 

- L’Acadèmia General Bàsica de Suboficials de Talarn amb l’Acadèmia 

General Bàsica de Suboficials de Tremp. 

- Sant Antoni, de la Seu d’Urgell, amb Sant Antoni, de les Valls de Valira. 

- Sant Pere, de la Seu d’Urgell, amb Sant Pere, de les Valls de Valira. 

- Baixos de Calbinyà, de les Valls de Valira, amb el Poble-sec, de la Seu 

d’Urgell. 

 

A banda, l’observació de les ortofotos en l’estudi ens ha permès detectar possibles 

nuclis amb risc de formar un contínuum urbà que aquí no comentarem, però que 

indubtablement tenen un interès geogràfic.  

 

A continuació, s’adjunta el mapa dels dos nucli de Sant Antoni, situats respectivament a 

les Valls de Valira i a la Seu d’Urgell. El mapa representa el límit de terme oficial de 

l’ICC i el límit d’elaboració pròpia a partir de la interpretació del Pla d’ordenació 

urbanística municipal (POUM) de l’Ajuntament de les Valls de Valira. Aquesta segona 

línia més precisa ens permet observar com en un mateix carrer hi ha edificis que 

pertanyen a diferents ajuntaments. Aquesta circumstància, que es reprodueix sovint a 
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l’àrea litoral de Catalunya i a la metropolitana de Barcelona, té un caire excepcional als 

Pirineus de Lleida. 

 
Mapa 15.2.2.2. Ortofotos dels nuclis de Sant Antoni, situats als municipis de la Seu 

d’Urgell i les Valls de Valira 

 

Font: elaboració pròpia a partir de l’ortofotomapa d’1:5.000 de l’ICC 

 

 

15.2.3. La localització dels nuclis, no capitals de municipi, partits per un o més 

termes municipals 

 

Per a l’obtenció d’aquesta disfunció es parteix dels resultats obtinguts per al primer 

requisit de la metodologia emprada en l’anterior disfunció. Els nuclis de població que 

sobrepassen els límits municipals s’identifiquen amb els mateixos casos que compleixen 

els requisits de la disfunció anterior. Per tant, només resta excloure’n aquells nuclis que 

formen un contínuum urbà amb un altre nucli.  
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Els casos de disfunció d’aquesta tipologia detectats són: 

 

- La urbanització del Secà de Merler, de Vilanova de Segrià, que es prolonga 

fins a Alguaire. En aquest terme la urbanització, no reconeguda com a nucli, 

s’anomena Tabac. 

- La urbanització de Roderes, de Vilanova de Segrià, que s’estén fins al terme 

de Rosselló. Dins d’aquest municipi la urbanització rep el nom de la Tossa, 

però malgrat tenir-hi 54 persones empadronades, l’Ajuntament de Rosselló 

no la considera nucli de població. 

- La urbanització del Pla, del municipi de Prats i Sansor, que s’endinsa fins al 

terme de Das. 

 
Mapa 15.2.3.1. Topogràfic de la urbanització del Secà de Merler (Vilanova de 

Segrià) formant un contínuum urbà amb la urbanització de Tabac (Alguaire) 

 

Font: elaboració pròpia a partir del mapa topogràfic 1:25.000 de l’ICC 

 

A banda d’aquests tres casos cal fer especial menció de la urbanització d’Abellar. Es 

tracta d’un nucli que presentava aquest tipus de disfunció ja que estava situat a cavall de 
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Montoliu i Albatàrrec. El Decret 55/2002 va corregir aquesta disfunció, però, tot i així, 

la cartografia oficial actualment encara no s’ha actualitzat.  

 

Òbviament, hi ha altres urbanitzacions que, com que no són considerades per l’INE com 

a nuclis de població, s’han desestimant en el còmput d’aquesta tipologia de disfuncions. 

En cas contrari, el llistat hauria estat major. 

  

15.2.4. La localització dels nuclis aïllats de la seva capital i amb accés des d’un 

municipi veí 

 

Probablement aquesta és una de les disfuncions més problemàtiques d’identificar. Cal 

detectar aquells nuclis de població que, per accedir al seu ajuntament, han d’anar-hi a 

través d’un tram de carretera que passa per un municipi veí. 

 

Per a la localització d’aquest tipus de disfunció hem partit de les capes següents: 

- Nuclis de població 

- Límits municipals 

- Xarxa viària 

- Ortofotos 

 

De la xarxa viària ens n’interessava visualitzar especialment les carreteres que estan 

asfaltades, ja que considerem que la resta no són òptimes per accedir ràpidament del 

nucli de població al seu ajuntament.  

 

D’entrada, el procediment que ens plantejàrem fou crear un model vectorial de xarxa o, 

en terminologia d’ArcGIS, Network Dataset, amb les carreteres a escala 1:50.000. 

Aquesta xarxa calia que presentés una construcció topològica que permetés integrar-la 

en un SIG i fer-hi anàlisis de xarxes a través de l’eina Network Analysis d’ArcGIS. Per 

poder valorar aquesta metodologia vam fer una mostra en una reduïda zona, al municipi 

de Vallbona de les Monges. En aquesta prova vam carregar les capes implicades i 

indicarem al programa unes restriccions en la capa de la xarxa viària. Òbviament, les 

restriccions foren els límits de terme del municipi esmentat. Ara bé, abans d’executar 

l’aplicació del Network Analysis fou necessari corroborar, d’una banda, el tipus de 

revestiment de la xarxa viària mitjançant la fotointerpretació, i de l’altra, que la xarxa 
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estigués ben estructurada topològicament. Aquest darrer fet implicava que tots els trams 

de carretera mostressin continuïtat amb un node inicial i final. Malauradament, en la 

comprovació es va detectar que mancava una estructura topològica i que el revestiment 

de la xarxa viària no era totalment fidel a la realitat. 

 

A continuació es presenta un mapa a manera d’exemple, on hi ha la informació emprada 

del procediment seguit. Es tracta del municipi de Vallbona de les Monges, amb el nucli 

de Montblanquet sense accés directe per carretera asfaltada. En aquest cas, hi ha un GR 

i un altre camí que uneixen els dos nuclis per l’interior del municipi, però un tram del 

traçat al seu pas per una zona boscosa està sense asfaltar i, per tant, no és operatiu com a 

via ràpida. 

 
Mapa 15.2.4.1. Mapa del municipi de Vallbona de les Monges  

 

Font: elaboració pròpia 

 

Els resultats mostraren com el nucli de Montblanquet resta aïllat del seu ajuntament. Un 

cop obtinguts, però, aquesta metodologia la vam desestimar perquè actualment no hi ha 



Anàlisi geogràfica de les disfuncions terrritorials municipals a la província de Lleida mitjançant els SIG 

 
204

cap base cartogràfica de l’ICC preparada per fer aquest tipus d’anàlisi. La xarxa 

emprada presenta alguns errors topològics i descriptius, com el del tipus de revestiment, 

ocasionats per l’antiguitat de l’edició d’alguns fulls. Si bé la feina de corregir la 

topologia era assumible, no es podia dir el mateix de l’actualització del revestiment. Ja 

hem esmentat que per al nostre estudi era important saber si una carretera estava 

asfaltada o no, i l’única manera de saber-ho era la fotointerpretació tram per tram de la 

xarxa objecte d’estudi. 

 

Un altre dels motius que ens féu canviar de parer va ser el fet que una anàlisi d’aquest 

tipus suposava fer una consulta de xarxa dins d’ArcGIS per a cada un dels municipis. 

Això implicava repetir tantes consultes com nombre de municipis amb més d’un nucli 

hi hagués dins la província estudiada. Així doncs, si haguéssim fet la costosa feina 

d’actualitzar el revestiment i haguéssim connectat tots els arcs entre ells per tal de crear 

una topologia per a tota la província de Lleida, encara ens restarien per fer 115 

consultes. 

 

Per tot plegat, desestimàrem el procediment inicial i ens decantàrem per analitzar 

municipi per municipi en un entorn de SIG, en aquest cas, l’ArcMap com a simple eina 

de visualització i consulta de les capes vectorials de carreteres i nuclis de població, i les 

ortofotos més recents del territori com a imatge de fons.  

 

Un cop estudiat el territori esdevinguérem conscients d’un aspecte important en la 

identificació de nuclis aïllats. Mentre a la plana no hi ha confusió en la catalogació, en 

el cas dels municipis de muntanya la identificació de nuclis aïllats pot estar 

condicionada per la geografia física del territori. En aquests casos, malgrat que són 

nuclis aïllats sense una via d’accés directe al seu ajuntament, consideràrem que la raó 

principal d’aquest fet és la presència d’una topografia abrupta que en dificulta 

l’accessibilitat. Consegüentment, aquests darrers els catalogàrem dins una altra 

categoria de tipus de disfuncions, que serà exposada en els apartats següents. 

 

Finalment, els resultats obtinguts dins d’aquesta categoria són els recollits en la següent 

taula. 
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Taula 15.2.4.1. Nuclis aïllats de la seva capital i amb accés des d’un municipi veí 

 Nucli aïllat Municipi Comarca 
 Acadèmia General Bàsica Tremp Pallars Jussà 
 Alberola Os de Balaguer Noguera 
 Alta-riba Estaràs Segarra 
 Anserall Valls de Valira, les Alt Urgell 
 Aramunt Conca de Dalt Pallars Jussà 
 Arcavell Valls de Valira, les Alt Urgell 
 Ars Valls de Valira, les Alt Urgell 
 Artedó Alàs i Cerc Alt Urgell 
 Asnurri Valls de Valira, les Alt Urgell 
 Baixos de Calbinyà Valls de Valira, les Alt Urgell 
 Bastida d’Hortons, la Alàs i Cerc Alt Urgell 
 Bóixols Abella de la Conca Pallars Jussà 
 Bordeta, Era Arres  Val d’Aran 
 Bordeta, Era Vilamòs Val d’Aran 
 Calbinyà Valls de Valira, les Alt Urgell 
 Cambrils Odèn Solsonès 
 Cantaperdius Os de Balaguer Noguera 
 Caregue Rialp Pallars Sobirà 
 Cerbi Guingueta d’Àneu, la Pallars Sobirà 
 Cerc Alàs i Cerc Alt Urgell 
 Civis Valls de Valira, les Alt Urgell 
 Claverol Conca de Dalt Pallars Jussà 
 Club Segre Os de Balaguer Noguera 
 Comabella Sant Guim de la Plana Segarra 
 Coscó Oliola Noguera 
 Donzell d’Urgell Agramunt Urgell 
 Erinyà Conca de Dalt Pallars Jussà 
 Eroles Tremp Pallars Jussà 
 Escalarre Guingueta d’Àneu, la Pallars Sobirà 
 Escàs Rialp Pallars Sobirà 
 Farga de Moles Valls de Valira, les Alt Urgell 
 Ferran Estaràs Segarra 
 Fígols de Tremp Tremp Pallars Jussà 
 Florejacs Torrefeta i Florejacs Segarra 
 Freixenet Riner Solsonès 
 Gavàs Guingueta d’Àneu, la Pallars Sobirà 
 Gerb Os de Balaguer Noguera 
 Ges, el Alàs i Cerc Alt Urgell 
 Gra Torrefeta i Florejacs Segarra 
 Gramuntell Ribera d’Ondara Segarra 
 Guardiola i Mirambell Vilanova de l’Aguda Noguera 
 Guardia, la Tornabous Urgell 
 Gurp Tremp Pallars Jussà 
 Hortoneda Conca de Dalt Pallars Jussà 
 Jou Guingueta d’Àneu, la Pallars Sobirà 
 Lladrós Vall de Cardós Pallars Sobirà 
 Llinars Odèn Solsonès 
 Llorenç de Rocafort Sant Martí de Riucorb Urgell 
 Malpartit Torrefarrera Segrià 
 Montblanquet Vallbona de les Monges Urgell 
 Montclar Agramunt Urgell 
 Morana, la Torrefeta i Florejacs Segarra 
 Palau de Noguera Tremp Pallars Jussà 
 Pallerols Talavera Segarra 
 Palou Torrefeta i Florejacs Segarra 
 Pegueroles Navès Solsonès 
 Pessonada Conca de Dalt Pallars Jussà 
 Pont de Claverol, el Conca de Dalt Pallars Jussà 
 Puigcercós Tremp Pallars Jussà 
 Ràpita, la Vallfogona de Balaguer Noguera 
 Rivert Conca de Dalt Pallars Jussà 
 Sant Adrià Tremp Pallars Jussà 
 Sant Antoni Valls de Valira, les Alt Urgell 
 Sant Joan Fumat Valls de Valira, les Alt Urgell 
 Sant Martí de Canals Conca de Dalt Pallars Jussà 
 Sant Martí de la Morana Torrefeta i Florejacs Segarra 
 Sant Pere Valls de Valira, les Alt Urgell 
 Sant Salvador de Toló Gavet de la Conca Pallars Jussà 



Anàlisi geogràfica de les disfuncions terrritorials municipals a la província de Lleida mitjançant els SIG 

 
206

 Santa Engràcia Tremp Pallars Jussà 
 Santa Susanna Riner Solsonès 
 Selvanera Torrefeta i Florejacs Segarra 
 Senet Vilaller Alta Ribagorça 
 Serradell Conca de Dalt Pallars Jussà 
 Sossís Conca de Dalt Pallars Jussà 
 Su Riner Solsonès 
 Suterranya Tremp Pallars Jussà 
 Tarrós Tornabous Urgell 
 Tartareu Avellanes i Santa Linya, les Pallars Jussà 
 Tendrui Tremp Pallars Jussà 
 Toralla Conca de Dalt Pallars Jussà 
 Torallola Conca de Dalt Pallars Jussà 
 Torre Serra Os de Balaguer Noguera 
 Torres d’Alàs Alàs i Cerc Alt Urgell 
 Unarre Guingueta d’Àneu, la Pallars Sobirà 
 Vergós Guerrejat Estaràs Segarra 
 Vicfred Sant Guim de la Plana Segarra 
 Vilamitjana Tremp Pallars Jussà 
 Vilanova de Banat Alàs i Cerc Alt Urgell 

Font: elaboració pròpia 

 

El llistat precedent inclou exclusivament poblacions considerades nuclis de població. Si 

la metodologia l’apliquem a tots als assentaments, malgrat no ser considerats nuclis de 

població per l’INE, el llistat augmentaria sobre manera. Cal recordar que alguns 

d’aquests assentaments antigament havien estat caps de municipi, com Montfar, Renant, 

Llindars o la Sisquella. Som del parer que cal revisar l’actual base de dades de nuclis de 

l’INE i, entre d’altres, afegir-hi els antics caps de municipi que tenen una estructura de 

vila ben definida o les urbanitzacions que concentren un nombre de població 

significatiu. Sobretot, seria lògic i de sentit comú unificar i revisar els nuclis de població 

de tots el municipis de la província de Lleida sota uns criteris comuns de classificació 

de nucli de població.  

 

 

 

15.2.5. Localització d’una part del terme municipal o més fent falca dins d’un 

altre municipi 

 

La base cartogràfica emprada en aquest cas és la base municipal de l’ICC. 

 

En aquesta ocasió, la manca de precisió en la legislació dels paràmetres de superfície 

del que és una falca ens ha obligat a establir un valor pel nostre compte. Hem considerat 

oportú precisar en 2 km la longitud mínima de la falca, des de la seva arrel fins a 
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l’extrem on s’endinsa cap a un altre municipi. Hem intentat establir el tall en un valor 

que, malgrat ser arbitrari, fos prou reduït, però mínimament significatiu.  

 

La detecció automàtica a partir dels SIG és complicada de dur a terme, però sí que 

podem obtenir fàcilment les longituds de la falca amb les eines de mesura i conèixer els 

municipis que la rodegen. Un cop localitzades les falques superiors a 2 km, mirem si 

compleixen el requisit legal d’estar situades en un únic municipi, d’acord amb la 

interpretació restrictiva del concepte de falca que determina la literalitat del precepte 

legal “d’un altre municipi”. Aquest punt és molt important, ja que restringeix en gran 

manera el nombre de falques considerades com a tal legalment. Certament, la manca 

d’una definició correcta en la legislació catalana condueix a situacions ambigües, en què 

es desestimen falques de superfícies importants, com la de Juneda, a cavall de les 

Borges Blanques i Castelldans. Tot plegat ens fa pensar en la necessitat de replantejar 

aquest tipus de disfunció en la legislació o, àdhuc, optar per suprimir-la definitivament, 

atès que és un concepte massa ambigu i, per tant, difícil de defensar en un procediment 

judicial. 

 

 A continuació s’adjunta la taula amb les falques legalment considerades com a 

disfunció: 
 

Taula 15.2.5.1. Llistat de municipis amb falques 

Municipi al qual 
pertany la falca 
Agramunt 
Castellar de la Ribera 
Ivorra 
Navès 
Penelles 
Riner 
Solsona 

Font: elaboració pròpia 

 

Existeixen, però, altres falques que, retenint els mateixos criteris establerts, quasi 

podrien ser considerades disfuncions. Es tracta, concretament, de dues falques que, per 

un tram de reduïdes proporcions, afronten amb un segon municipi. És el cas de la falca 

de Puigverd d’Agramunt i d’una segona de Penelles. En aquest estudi les hem 
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incorporat com a “pseudofalca”, però no les hem tingudes presents en el recompte final 

de disfuncions. Totes elles tenen, al nostre parer, una constitució ben definida, tal com 

es pot veure en el mapa següent.  
 

Mapa 15.2.5.1. Situació de les falques i pseudofalques: 

 

Font: elaboració pròpia 
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15.2.6. Localització d’una part d’un municipi aïllat de la resta del municipi pel pas 

d’infraestructures o accidents geogràfics 

 

En aquest cas, l’objectiu era cercar aquells nuclis de població que no estan comunicats 

per carretera directa amb el seu ajuntament a causa de l’existència d’un accident 

geogràfic o d’una gran infraestructura. Per accident geogràfic entenem algun dels 

elements físics següents: 

 

- Un gran riu. En el nostre àmbit d’estudi hi ha quatre rius amb el cabal 

suficient per poder ocasionar inaccessibilitats: la Garona, el Segre, la 

Noguera Ribagorçana i la Noguera Pallaresa. 

- Una massa d’aigua, com ara un llac o un embassament.  

- Una barranc encaixat i engorjat que provoqui incomunicació entre riba i riba 

a causa dels pendents. 

- Una cinglera alta. 

- Una serra o una carena que representi una dificultat de pas entre els dos 

vessants. 

 

Com a grans infraestructures hi hem inclòs quatre tipus de xarxes de comunicacions que 

tenen un gran impacte en l’ordenació del territori i l’aeroport d’Alguaire. Les 

infraestructures sense una ordenació territorial poden actuar com a verdaderes barreres 

físiques del flux intern entre els municipis afectats. Les infraestructures seleccionades 

han estat les següents: 

 

- Les línies de ferrocarril. 

- Les autovies A-2 i A-22. 

- L’autopista AP-2. 

- L’aeroport d’Alguaire. 

- L’Eix Transversal desdoblat. 

 

En aquesta ocasió la cartografia d’anàlisi ha estat: 

 

- La cartografia topogràfica 1:50.000 per a la xarxa d’infraestructures. 

- Els límits municipals. 
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- La xarxa hidrogràfica de rius del Departament de Territori i Sostenibilitat de 

la Generalitat de Catalunya. 

- Un model d’elevacions del terreny de l’ICC amb una dimensió de la cel·la de 

30 × 30 metres.  

 

Per a la localització d’aquest tipus de disfunció es feren dues anàlisis per separat per 

facilitar les possibles disfuncions en un territori tan extens i tan accidentat, 

geogràficament parlant, com és la província de Lleida. D’una banda, s’analitzaren els 

municipis susceptibles de tenir una barrera física fruit d’una infraestructura. De l’altra, 

se seleccionaren els municipis que tenien un accident geogràfic. El mapa 15.2.6.1 

mostra els municipis amb la primera problemàtica. Un cop seleccionats, es va cercar si 

algun d’ells tenia cap nucli incomunicat a partir de la xarxa seleccionada. Així doncs, es 

dugué a terme un estudi, cas per cas, a la recerca de possibles disfuncions.  

 

El mapa 15.2.6.2 mostra un exemple del procediment seguit amb les capes emprades. 

En el mapa s’assenyala la xarxa de carreteres principals, així com la de les secundàries o 

complementàries i les urbanes. En els casos en què els nuclis de població es 

comunicaven per carreteres complementàries se cerca quin tipus de revestiment tenien. 

Per a aquesta informació foren útils, novament, les imatges aèries que ofereixen els 

geoserveis de l’ICC. 
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Mapa 15.2.6.1. Selecció de municipis per on passa una xarxa de grans 

comunicacions    

 

 

Font: elaboració pròpia a partir de la base cartogràfica de l’ICC 
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Mapa 15.2.6.2. Detall de l’estudi de comunicacions centrat en el municipi de 

Tàrrega 

Nucli de població

Cap de municipi

Ferrocarril

TAV

Autovia-2

Xarxa principal

Xarxa complementària

Selecció de municipis
¯

0 1 2
km

 

Font: elaboració pròpia 

 

Feta la recerca, no s’ha trobat cap xarxa que impedeixi la comunicació entre nuclis. Les 

possibles barreres han estat salvades amb ponts o túnels.  

 

Pel que fa a les barreres físiques naturals, ens trobem d’entrada amb un territori 

caracteritzat per una gran plana, que correspon a la unitat geogràfica de la depressió de 

l’Ebre, i una part septentrional, recorreguda per les serralades dels Pirineus. El mapa 
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següent mostra el relleu de la província, en què s’aprecia fàcilment les diferències 

altimètriques de la zona d’estudi. 

 
Mapa 15.2.6.3. Relleu de la província de Lleida en el marc de Catalunya  

 

Font: elaboració pròpia 

 

El mapa següent mostra els pendents del territori. Òbviament, els valors més alts 

corresponen als municipis dels Pirineus, però també a les muntanyes del Montsec i a 

algun municipi del sud del Segrià i les Garrigues. Els municipis amb presència de 

pendents superiors al 75 % han estat seleccionats. Aquests, juntament amb els que tenen 

alguna altra barrera geogràfica —com rius, cingleres...—, són recollits en el mapa 

15.2.6.5.  
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Mapa 15.2.6.4. Pendents i elements físics rellevants 

 

 

Font: elaboració pròpia 

 

 



Anàlisi geogràfica de les disfuncions terrritorials municipals a la província de Lleida mitjançant els SIG 

 
215

Com podem observar en el següent mapa, a excepció de la plana de Ponent, 

pràcticament la totalitat de les Garrigues i algun municipi aïllat del Solsonès, tot el 

territori ha estat cobert en aquesta segona anàlisi. 

 
Mapa 15.2.6.5. Selecció de municipis susceptibles de ser afectats per un accident 

geogràfic  

 

Font: elaboració pròpia 

 

De la recerca detallada en resulten 33 nuclis aïllats del seu ajuntament. La causa del seu 

aïllament és en tot els casos un problema ocasionat per barreres geogràfiques i no 
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d’infraestructures. La manca de connexió directa amb l’ajuntament ve donada perquè se 

situen en valls o vessants de muntanya diferents de la seu de l’ajuntament. Existeix, 

però, un cas que no correspon aquesta causa, sinó a l’existència d’un embassament. Es 

tracta del nucli de l’Ametlla del Montsec. Aquest nucli s’uní al terme de Fontllonga 

l’any 1847, i aquest a Camarasa el 1970. Actualment, el nucli queda a 30 km per 

carretera del seu ajuntament com a conseqüència de la inexistència d’un pont que creui 

el pantà de Camarasa i el riu Noguera Pallaresa dins del terme. Per vèncer la barrera 

física, la població de l’Ametlla del Montsec ha de creuar el riu pel terme d’Àger.  

 
Taula 12.2.6.1 Llista de nuclis aïllats com a conseqüència d’un accident geogràfic 

Nucli aïllat Municipi al qual pertany Comarca 
Alinyà Fígols i Alinyà Alt Urgell 
Alzina d’Alinyà, l’ Fígols i Alinyà Alt Urgell 
Ametlla del Monsec, l’ Camarasa Noguera 
Aransís Gavet de la Conca Pallars Jussà 
Arcalís Soriguera Pallars Sobirà 
Arestui Llavorsí Pallars Sobirà 
Aulàs Tremp Pallars Jussà 
Avellanet Montferrer i Castellbò Alt Urgell 
Baiasca Llavorsí Pallars Sobirà 
Baro Soriguera Pallars Sobirà 
Bescaran Valls de Valira, les Alt Urgell 
Cassovall Montferrer i Castellbò Alt Urgell 
Erta Pont de Suert, el Alta Ribagorça 
Escós Soriguera Pallars Sobirà 
Espluga de Serra Tremp Pallars Jussà 
Estac Soriguera Pallars Sobirà 
Guils del Cantó Montferrer i Castellbò Alt Urgell 
Mallolís Farrera  Pallars Sobirà 
Masos de Tamúrcia, els Tremp Pallars Jussà 
Montenartró Llavorsí Pallars Sobirà 
Montesclado Farrera  Pallars Sobirà 
Nerets Talarn Pallars Jussà 
Os de Civís Valls de Valira, les Alt Urgell 
Pallerols del Cantó Montferrer i Castellbò Alt Urgell 
Perles Fígols i Alinyà Alt Urgell 
Querforadat, el Cava Alt Urgell 
Sant Martí de Barcedana Gavet de la Conca Pallars Jussà 
Sant Miquel de la Vall Gavet de la Conca Pallars Jussà 
Sapeira Tremp Pallars Jussà 
Solans Montferrer i Castellbò Alt Urgell 
Tercui Tremp Pallars Jussà 
Torre de Tamúrcia, la Tremp Pallars Jussà 
Vila-rubla Montferrer i Castellbò Alt Urgell 

Font: elaboració pròpia 
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Mapa 15.2.6.6. Aïllament geogràfic del nucli de l’Ametlla del Montsec 

¯
0 1 2

km

Font: ICC

 

Font: elaboració pròpia a partir de la base cartogràfica de l’ICC 
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16. Mapa síntesi de les disfuncions de la província de Lleida 

 

En l’apartat següent contextualitzarem mitjançant fitxes que inclouen mapes i dades 

cada una de les disfuncions existents. Abans, però, és interessant fer l’exercici d’agrupar 

les disfuncions per municipis per fer-nos una idea de la repercussió que tenen les 

disfuncions al conjunt de la província. La suma ens permet identificar possibles 

municipis especialment afectats per la concentració de disfuncions en el seu àmbit 

territorial. Sens dubte, i com ja era previsible, és el municipi de Tremp el que encapçala 

el llistat, amb un total de 22 disfuncions. La causa d’aquest resultat és sens dubte el 

nombre de nuclis ubicats en enclavaments. Certament la morfologia del municipi de 

Tremp, fruit de diferents agregacions històriques, és un dels casos més peculiars de 

Catalunya. Altres municipis especialment afectats, els trobem novament a l’àrea dels 

Pirineus, com les Valls de Valira (17), Conca de Dalt (13), Alàs i Cerc (6) o la 

Guingueta d’Àneu (5),  però també en algun municipi de Ponent, que té nuclis de 

població dins d’enclavaments, com Os de Balaguer (6). 

 

Una altra representació dels resultats és el mapa que presentem a continuació. S’hi 

mostren tots els municipis en els quals hem detectat algun tipus de disfunció. Hi podem 

veure la localització i el nombre de disfuncions dins de la seva demarcació. Els resultats 

mostren clarament una concentració de disfuncions en la part septentrional de l’àrea 

d’estudi. Sens dubte, les principals causes les hem de cercar en els següents fets: 

 

- La forma segons la qual la població es distribueix pel territori. Lògicament, 

com més alt sigui el nombre de nuclis de població per municipi, més 

probabilitats de tenir una disfunció, especialment aquells casos en què els 

nuclis de població són de reduïdes dimensions i no s’hi ha invertit diners 

públics per millorar-ne les infraestructures.  

 

- L’existència d’agregacions municipals històriques. Podem observar com les 

darreres fusions de municipis dutes a terme en l’última etapa de la dictadura 

espanyola van generar noves disfuncions indesitjades. De ben segur que 

podem afirmar que en molts casos el remei va ser pitjor que la malaltia. No 
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pertoca aquí, però, avaluar els efectes positius i negatius de les fusions dels 

anys seixanta i setanta.  

 

- El relleu de la zona. La presència de barreres físiques, com els forts pendents 

o els cursos del rius, poden ocasionar dificultats d’accessibilitat. 

 

 
Taula 16.1. Concentració de disfuncions per municipis 

Municipi Comarca 
Nombre de 
disfuncions Municipi Comarca 

Nombre de 
disfuncions

Abella de la Conca Pallars Jussà 1 Navès Solsonès 2
Agramunt Urgell 4 Odèn Solsonès 2
Alamús, els Segrià 1 Oliola Noguera 1
Alàs i Cerc Alt Urgell 6 Olius Solsonès 1
Alcarràs Segrià 1 Os de Balaguer Noguera 6
Arres Val d’Aran 1 Penelles Noguera 1
Avellanes i Santa Linya, les Noguera 1 Pinós Solsonès 1
Balaguer Noguera 1 Pont de Suert, el Alta Ribagorça 3
Barbens Pla d’Urgell 1 Prats i Sansor Cerdanya 1
Bassella Alt Urgell 1 Rialp Pallars Sobirà 2
Bellpuig Urgell 1 Ribera d’Ondara Segarra 3
Bellvís Pla d’Urgell 1 Ribera d’Urgellet Alt Urgell 1
Bòrdes, Es Vall d’Aran 1 Riner Solsonès 4
Borges Blanques, les Garrigues 1 Sant Guim de la Plana Segarra 2
Cabó Alt Urgell 1 Sant Llorenç de Morunys Solsonès 1
Camarasa Noguera 2 Senterada Pallars Jussà 1
Castellar de la Ribera Solsonès 1 Seu d’Urgell, la Alt Urgell 4
Castellserà Urgell 1 Solsona Solsonès 1
Cava Alt Urgell 1 Soriguera Pallars Sobirà 4
Conca de Dalt Pallars Jussà 13 Sant Martí de Riucorb Urgell 1
Estaràs Segarra 3 Talarn Pallars Jussà 2
Farrera Pallars Sobirà 2 Talavera Segarra 1
Fígols i Alinyà Alt Urgell 3 Tornabous Urgell 3
Gavet de la Conca Pallars Jussà 4 Torrefarrera Segrià 2
Golmés Pla d’Urgell 1 Torrefeta i Florejacs Segarra 7
Guingueta d’Àneu, la  Pallars Sobirà 5 Tremp Pallars Jussà 22
Guissona Segarra 1 Vall de Cardós Pallars Sobirà 1
Isona i Conca de Dalt Pallars Jussà 1 Vallbona de les Monges Urgell 1
Ivorra Segarra 1 Vallfogona de Balaguer Noguera 2
Juneda Garrigues 1 Valls de Valira, les Alt Urgell 17
Llavorsí Pallars Sobirà 4 Vilaller Alta Ribagorça 1
Llimiana Pallars Jussà 1 Vilamòs Vall d’Aran 2
Molsosa, la Solsonès 1 Vilanova de l’Aguda Noguera 1
Montferrer i Castellbò Alt Urgell 7 Vilanova de Segrià Segrià 2
NOMBRE TOTAL DE 
DISFUNCIONS  182

 

Font: elaboració pròpia 
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Mapa 16.1. Nombre de disfuncions per municipi 

 

 

Font: elaboració pròpia 
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Per tipologia de disfunció, la que es repeteix més a la província de Lleida és la de nuclis 

aïllats del seu ajuntament per accés des d’un municipi veí (88), seguida per nombre 

d’enclavaments (40). En tercer lloc, trobem aquells nuclis que resten aïllats del seu 

ajuntament com a conseqüència d’un accident geogràfic (33). El quart lloc, i no menys 

significatiu, el constitueixen aquells nuclis (no capitals de municipi) que formen un 

continuum urbà (11), seguit del nombre de falques (7) i dels nuclis partits per més d’un 

terme (3). 

 

En total tenim 182 disfuncions repartides en 68 municpis. Si tenim present que a la 

província de Lleida hi ha 231 municipis, significa que hi ha un 29,4 % de municipis 

amb alguna mena de disfunció. 

 

Atesa la rellevància de les disfuncions ocasionades per nuclis, hem considerat oportú 

elaborar un mapa síntesi de nuclis desglossats per tipologia de disfuncions. El següent 

mapa mostra la georeferenciació dels nuclis, en què es posa en evidència la situació real 

dels municipis pirinencs, amb una elevada concentració de nuclis amb algun tipus de 

disfunció. De fet, l’àmbit de l’Alt Pirineu concentra el 72,5 % de nuclis amb disfunció 

de tota la província. Així, representa que un 24,3 % dels nuclis d’aquest àmbit té alguna 

mena d’anomalia. Per contra, a l’àmbit de Lleida la relació de nuclis amb disfunció 

sobre el total de nuclis del mateix àmbit no arriba a l’11 %.  

 

Algunes comarques són especialment vulnerables a aquesta patologia, com el Pallars 

Jussà, on fins a un 41 % dels seus nuclis presenta alguna disfunció; l’Alt Urgell, amb un 

33 %; el Pallars Sobirà, amb un 20,4 %, o la Segarra, amb un 14,7 %. 
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Mapa 16.2. Nuclis de població amb tipus de disfuncions  

 

Font: elaboració pròpia 
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17. Anomalies als termes, no considerades legalment com a 
disfuncions 

 
Hem comentat en diverses ocasions com el traçat dels termes esdevé repetidament 

capritxós. Les causes són diverses: a vegades, fruit de les múltiples agregacions de 

municipis al llarg de la història; d’altres, per raons de grans propietats, com les 

comunals, per causes remotes relacionades amb el règim feudal… 

 

El cert és que hi ha termes que, malgrat no tenir una disfunció reconeguda, presenten un 

contorn idoni per generar algun contratemps en l’execució de les funcions bàsiques dels 

seus respectius ajuntaments. A continuació, se n’exposen exemples, alguns dels quals ja 

han estat anunciats en la segona part del treball. 

 

 

Condominis 

 

A la província de Lleida existeixen dos condominis forestals ubicats als Pirineus. Per 

condominis entenem territoris compartits per diversos municipis. El primer de reduïda 

superfície correspon a dos municipis de l’Alt Urgell. El segon de dimensions més grans 

és conegut amb el nom de mancomunitat dels Quatre Pobles (Esterri d’Àneu, Son Sorpe 

i València d’Àneu). Amb les fusions municipals dutes a terme en la darrera etapa 

franquista, tres dels quatre municipis propietaris d’aquest condomini, van fusionar-se 

per constituir l’actual municipi d’Alt Àneu. A partir d’aquell moment i de manera 

errònia el condomini queda mig en l’oblit malgrat que Esterri d’Àneu formà un 

municipi independent i per tant, es manté la situació titularitat compartida per dos 

ajuntaments. Actualment, no el trobem cartografiat a la cartografia de l’ICC ni a de 

l’IGN a escala 1:25.000, però sí encara a 1:50.000 (veure mapa 7.4.3). Entenem que 

sense una disposició legal que constati el contrari, la situació de municipalitat 

compartida continua vigent. 

 

Els municipis de Cava i el Pont de Bar comparteixen una reduïda zona forestal de 5 ha 

que, malgrat no ser digitalitzada en la cartografia oficial de l’ICC, sí que consta en tota 

la cartografia de l’Instituto Geográfico Nacional. De manera complementària s’adjunta 
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el mapa de planimetria dels treballs topogràfics realitzats el 1929 pel Estado Mayor del 

Ejercito del terme de Toloriu (actualment agregat al Pont de Bar) en què hi ha reconegut 

el condomini. 
Mapa 17.1. Condomini del Baridà (Alt Urgell) 

 

Font: elaboració pròpia a partir de la base cartogràfica de l’IGN 

 

Mapa 17.2. Mapa planimètric de Toloriu de 1929 amb la delimitació del condomini 

 

Font: IGN 
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Falques que s’endinsen en més d’un municipi 

 

Aquest tipus d’anomalia ja ha estat comentat al llarg del treball. Existeixen nombrosos 

termes que presenten falques, però, com que estan rodejades de més d’un municipi, no 

es consideren legalment com a disfuncions, d’acord amb la literalitat de la normativa. 

 

Ja hem mencionat la falca de Juneda, però per esmentar algun altre exemple significatiu 

podem fer referència als municipis d’Arbeca, Esterri d’Àneu (mapa 17.4), Ponts, Salàs 

de Pallars, Soriguera i Torres de Segre (mapa 17.3). 

 
Mapa 17.3. Municipi de Torres de Segre amb dues falques que no s’ajusten a la 

definició estricta de la llei, l’una al nord, entre Alcarràs i Soses, i l’altra al sud, 

entre Sarroca i Aitona 

 

Font: elaboració pròpia a partir de la base cartogràfica de l’ICC 
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Mapa 17.4. Municipi d’Esterri d’Àneu 

 

Font: elaboració pròpia a partir de la base cartogràfica de l’ICC 
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Discrepàncies entre l’àmbit municipal i el lloc de residència del propietari a partir del 

Cadastre 

 

Estudis com el realitzat pel geògraf Òscar Borràs (2008), sobre la titularitat cadastral a 

la comarca del Priorat, o el d’Ignasi Aldomà al municipi de Lleida (Aldomà, Guerrero i 

Mòdol, en premsa) posen en evidència la manca de correspondència entre els titulars 

residents al municipi i els límits municipals. Succeeix, com es pot veure en el següent 

mapa, que algunes parcel·les, generalment ubicades a les zones limítrofes, són propietat 

de persones que resideixen en altres municipis. Podem afirmar que si els límits 

municipals es realitzessin en funció del lloc de residència del titular de les parcel·les, 

obtindríem uns resultats ben diferents. Aquest fet seria especialment interessant en 

zones agrícoles actives i no tant a les àrees urbanes ni a les àrees fortament despoblades. 

Podríem parlar, així, d’una altra mena de municipi virtual, definit per la vinculació 

pagesa. La identificació d’aquests àmbits (en un entorn rural actiu) permetria en alguns 

casos dibuixar municipis més funcionals en la totalitat del seu perímetre. Tanmateix, 

aquest camp d’estudi resta fora de l’abast d’aquesta investigació. També cal tenir 

present que no és fàcil l’estudi d’aquests “pseudomunicipis cadastrals”, atès que el lloc 

de residència del propietari resta sota secret estadístic.  

 

Sense allunyar-nos de la font cadastral, un tema relacionat és la discrepància entre límits 

d’un terreny comunal i els límits municipals. D’aquests n’hi ha molts casos; el tema 

requeriria un estudi específic, però cal recordar que la revisió dels límits municipals de 

l’Alt Pirineu (que és on es conserven comunals) no s’ha fet i resta ajornada per al final 

de l’operació d’actualització dels límits municipals per part del Departament de 

Governació de la Generalitat de Catalunya.  
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Mapa 17.5. Lloc de residència dels titulars de parcel·les rústiques del municipi de 

Lleida 

 

Font: elaboració pròpia a partir de les bases de dades de l’Ajuntament de Lleida, any 2011 
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Municipis amb perímetres irregulars 

 

Existeixen municipis que presenten un perímetre força irregular que pot limitar-ne la 

bona gestió de la demarcació. Sense ser disfuncions legals, ningú no dubta que alguns 

límits municipals necessitarien una revisió amb l’objectiu d’obtenir un territori més 

compacte i ben articulat. A tall d’exemple, tenim els municipis d’Estaràs, la Floresta o 

Guimerà (mapa 17.6). Com ja hem comentat anteriorment, l’actualització dels límits 

municipals a escala 1:5.000, en casos pot donar lloc a nous enclavaments, ja que només 

presenten una franja molt estreta que uneix un apèndix amb el territori principal o més 

extents. 
 

Mapa 17.6. Municipi de Guimerà 

 

Font: elaboració pròpia a partir de la base cartogràfica de l’ICC 
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Municipis amb un part del terme incomunicat 

 

Existeixen municipis amb una part del seu (sense nuclis) que resta aïllada pel pas d’una 

infraestructura o un riu, atès que no hi ha un pas dins del municipi que comuniqui les 

dues parts. S’ha donat el cas que un canvi del curs d’un riu en els darrers anys ha 

generat a aquest tipus de disfunció. A manera d’exemple, el canvi del traçat de les 

aigües corrents del riu Segre al seu pas per Menàrguens i Vilanova de la Barca ha donat 

lloc a una superfície aïllada del municipi de Menàrguens. Altres casos de zones 

rústiques aïllades els trobem als municipis de Prats i Sansor (Cerdanya), Navès 

(Solsonès) o Fígols i Alinyà (Alt Urgell), aquest darrer amb una superfície aproximada 

de 10 km². 

 
Mapa 17.7. Zona aïllada per la manca d’un pont al Segre dins del municipi de Fígols 

i Alinyà 

 

Font: elaboració pròpia a partir de la base cartogràfica de l’ICC 
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Municipi envoltat totalment (o gairebé) per un altre municipi 

 

Una altra categoria de possibles disfuncions són els tres casos excepcionals que estan 

totalment (o quasi) encerclats per municipis veïns: 

- Tremp (nucli central), envoltat per Talarn. 

- St. Llorenç de Morunys, per Guixers i, en una petita part, per la Coma i la 

Pedra. 

- Solsona, per Olius i, en una petita part, per Lladurs.  

 
Mapa 17.8. Part del municipi de Tremp, on es troba la capital, encerclada per Talarn 

 

Font: elaboració pròpia a partir de la base cartogràfica de l’ICC 
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Mapa 17.9. Municipi de Sant Llorenç de Morunys, encerclat per Guixers i per la 

Coma i la Pedra 

 

Font: elaboració pròpia a partir de la base cartogràfica de l’ICC 

 
Mapa 17.10. Municipi de Solsona, encerclat per Olius i Lladurs 

 

Font: elaboració pròpia a partir de la base cartogràfica de l’ICC 
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18. Introducció a les fitxes de disfuncions municipals 

 

En aquest apartat hem elaborat les fitxes de les disfuncions trobades, en les quals hem 

inclòs informació descriptiva bàsica, com ara la població, els municipis limítrofs, una 

llista de propostes per resoldre les disfuncions i un mapa de situació del municipi en 

qüestió. 

 

Les disfuncions s’han agrupat per municipis, que han estat ordenats alfabèticament. Tot 

i que s’ha mirat d’unificar les escales dels mapes, en alguns casos ha estat del tot 

impossible per les dimensions dispars dels municipis. A la província de Lleida ens 

trobem amb municipis grans, com els de Camarasa o Os de Balaguer, al costat d’altres, 

com Penelles o Tornabous, de dimensions molt més discretes. Tot plegat ens ha 

condicionat a emprar tres escales diferents: la 1:50.000, la 1:75.000 i, per als municipis 

més grans, la 1:100.000. Cal advertir, però, que les escales s’han vist alterades a l’hora 

d’afegir els mapes en aquest text i, per tant, és del tot imprescindible recórrer a les 

escales gràfiques que hi ha en tots els mapes com a referència per calcular les distàncies 

reals. 

 

La referència de població afectada de les fitxes correspon al nucli i a la població 

disseminada que hi té associada. La font emprada ha estat el Nomenclàtor de 2011. Pel 

que fa a la toponímia que hi ha a les fitxes, sempre s’ha utilitzat l’actual. Quan es parla 

dels antecedents que exposen els processos històrics de fusions o agregacions, s’empra 

el nom actual dels nuclis i termes per tal de no confondre el possible lector. Bona part 

d’aquests canvis de denominació responen a la voluntat d’aplicar la normalització 

lingüística de la llengua catalana.  

 

En l’apartat d’antecedents de les fitxes, les dates que apareixen de fusions o agregacions 

fan referència a la data del decret i no a la seva publicació o execució.  

 

Pel que fa a les propostes de correcció de disfuncions, voldríem fer algunes 

consideracions importants. En la majoria dels casos s’aporten diverses opcions, que van 

de les més agosarades a les més discretes. Algunes són propostes que coincideixen 
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totalment o parcialment amb les exposades per l’Informe Roca, i així han estat 

indicades. Hem fet especial atenció a aquest informe perquè es tracta d’un document 

oficial públic i perquè, en el seu moment, fou elaborat per un equip multidisciplinari 

d’experts en la matèria.  

 

Entre les propostes més senzilles es fa referència a permutes de territori entre els 

municipis afectats. Després de la lectura i anàlisi dels dictàmens emesos a Catalunya 

durant dotze anys, podem afirmar que l’acord entre municipis mitjançant l’intercanvi de 

territoris té més probabilitats d’arribar a efectuar-se. La permuta de territoris és, avui en 

dia, l’opció més factible per actualitzar els límits de terme.  

 

Les propostes d’alteració de termes, tot i que no s’esmenti en cada una de les fitxes, 

s’aixopluguen en el marc legal existent. Ara bé, l’article 16 del Decret legislatiu 2/2003 

remarca l’obligació que qualsevol alteració ha de garantir el compliment de suficiència 

de recursos dels municipis implicats. 
 
Article 16 
Suficiència de recursos 
En cap cas no es pot procedir a l’alteració de termes si no es garanteix que, després de l’alteració, 
el municipi o els municipis afectats disposaran de recursos ordinaris suficients per a prestar els 
serveis mínims obligatoris establerts per la legislació de règim local. 

 

Aquest punt requeriria un estudi detingut dels balanços econòmics municipals per 

partides, als quals no tenim accés. Tanmateix, les propostes que adjuntem no són, en 

termes econòmics, gaire significatives. Generalment, es parla de permutes entre 

municipis amb valors cadastrals similars, i excepcionalment, d’agregacions parcials o 

fusions.  
 

En definitiva, l’enumeració de les propostes no és res més que una voluntat de mostrar 

solucions als problemes administratius del territori i vetllar pels interessos dels residents 

a partir d’administracions més eficients. Ara bé, a l’hora d’abordar cada cas per separat 

és del tot imprescindible, i fora de l’abast d’aquest estudi, dur a terme informes tècnics i 

socioeconòmics específics d’alteració de terme en què s’inclogui plànols de la nova 

delimitació, documents de divisions de béns, de drets, d’accions, d’usos públics i 

d’aprofitaments, i també de les obligacions, els deutes i les càrregues. En aquests 

informes, en què hi ha d’haver un coneixement del territori i de les seves formes 
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d’organització, les figures dels geògrafs, juristes i economistes són del tot 

imprescindibles, així com la participació dels veïns afectats.  

 

Finalment, en l’apartat de conclusions avaluarem quines disfuncions per resoldre són 

prioritàries i quines per contra són d’ordre menor o menys urgents. A mode d’exemple, 

un nucli aïllat del seu ajuntament que per accedir-hi empra una carretera comarcal o 

nacional no té la mateixa prioritat que un enclavament amb un nucli poblat sense un 

accés ràpid i directe al seu ajuntament. 

 

19. Fitxes de disfuncions municipals 
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ABELLA DE LA CONCA (Pallars Jussà) 

 
NOM I CAP DEL MUNICIPI: Abella de la Conca 
TIPUS DE CONFLICTE: nucli de Bóixols aïllat per un accident geogràfic 
POBLACIÓ MUNICIPAL: 181 habitants 
POBLACIÓ AFECTADA: 23 habitants 
MUNICIPIS LIMÍTROFS A LA DISFUNCIÓ: Isona i Conca Dellà 
ANTECEDENTS: Bóixols fou incorporat a Abella de la Conca el 1847. 
PROPOSTA D’ACTUACIONS POSSIBLES:  
1. La disfunció es podria solucionar millorant la carretera local L-511 i la xarxa local 
del municipi. Actualment hi ha un petit tram que passa pel municipi d’Isona i Conca 
Dellà abans d’arribar a la carretera que porta a Abella de la Conca. La manca d’una 
bona connexió fa que actualment el nucli de Bóixols es trobi més proper en temps a 
Isona que a Abella de la Conca, malgrat que aquest darrer és més pròxim en línia recta.  
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AGRAMUNT (Urgell) 

 
NÚMERO DE DISFUNCIÓ: 1 i 2 
NOM I CAP DEL MUNICIPI: Agramunt 
TIPUS DE CONFLICTE: enclavament anomenat Montclar i nucli de població aïllat del 
seu ajuntament per l’accés des d’un municipi veí 
SUPERFÍCIE AFECTADA: 986,7 ha 
POBLACIÓ MUNICIPAL: 5.653 habitants 
POBLACIÓ AFECTADA: 122 habitants 
MUNICIPIS LIMÍTROFS A LA DISFUNCIÓ: Artesa de Segre, Foradada i Preixens 
ANTECEDENTS: Montclar fou una jurisdicció senyorial dels Despujol, marquesos de 
Palmerola. El 1847 s’incorpora a Donzell, i aquest darrer, a Agramunt el 1970. 
PROPOSTA D’ACTUACIONS POSSIBLES:  
1. Afegir l’enclavament al municipi d’Artesa de Segre per la seva proximitat geogràfica 
(7 km per carretera, en comptes dels 9 km fins a Agramunt). 

1 i 2

3

4
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2. Unir l’enclavament a Agramunt mitjançant la incorporació de la franja de terra més 
propera a la C-14, que pertany a Artesa de Segre. Aquesta proposta implicaria que la 
falca de Preixens també s’agregués a Agramunt (proposta de l’Informe Roca). 
3. Unir l’enclavament a Preixens. 
 
 
NÚMERO DE DISFUNCIÓ: 3 
NOM I CAP DEL MUNICIPI: Agramunt 
TIPUS DE CONFLICTE: nucli de Donzell d’Urgell aïllat de la seva capital i amb accés 
des d’un municipi veí 
POBLACIÓ MUNICIPAL: 5.653 habitants 
POBLACIÓ AFECTADA: 32 habitants 
MUNICIPIS LIMÍTROFS A LA DISFUNCIÓ: Artesa de Segre 
ANTECEDENTS: Donzell d’Urgell s’extingí el 1970 en agregar-se a Agramunt. 
PROPOSTA D’ACTUACIONS POSSIBLES:  
1. Millorar l’accessibilitat a partir del condicionament dels camins existents entre 
Donzell d’Urgell i Mafet. 
2. Incorporació de la franja de terra més propera a la C-14, que pertany a Artesa de 
Segre, i de la falca de Preixens al terme d’Agramunt (proposta de l’Informe Roca). 
 
 
NÚMERO DE DISFUNCIÓ: 4 
NOM I CAP DEL MUNICIPI: Agramunt 
TIPUS DE CONFLICTE: falca 
LONGITUD DE LA FALCA: 2,4 km 
POBLACIÓ MUNICIPAL: 5.653 habitants 
POBLACIÓ AFECTADA: sense població 
MUNICIPIS LIMÍTROFS A LA DISFUNCIÓ: Oliola 
ANTECEDENTS: l’antic terme de les Puelles fou unit a Donzell de 1847 a 1967, i 
després va passar a formar part del terme d’Agramunt. Tres anys més tard, s’hi afegí el 
terme de Donzell.  
PROPOSTA D’ACTUACIONS POSSIBLES:  
1. Afegir la falca al municipi d’Oliola. 
2. Fer una permuta de superfícies de valor similar entre Agramunt i Oliola. 
3. Incorporar Coscó al municipi d’Agramunt. D’aquesta manera es resoldria també la 
disfunció d’Oliola, atès que el nucli de Coscó té comunicació directa amb Agramunt i 
no amb Oliola. 
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ELS ALAMÚS (Pla d’Urgell) 

 
NOM I CAP DEL MUNICIPI: els Alamús 
TIPUS DE CONFLICTE: enclavament anomenat Vencilló 
SUPERFÍCIE AFECTADA: 796,03 ha 
POBLACIÓ MUNICIPAL: 748 habitants 
POBLACIÓ AFECTADA: 1 habitant 
MUNICIPIS LIMÍTROFS A LA DISFUNCIÓ: Bell-lloc d’Urgell i Torregrossa 
ANTECEDENTS: antigament una part important de la superfície de Vencilló pertanyia 
a una casa pairal. Entre 1832 i 1842 el terme de Vencilló fou agregat als Alamús. 
PROPOSTA D’ACTUACIONS POSSIBLES:  
1. Unir l’enclavament a Bell-lloc.  
2. Unir l’enclavament a Torregrossa.  
3. Atesa la gran superfície de l’enclavament en termes absoluts i relatius, si ho 
comparem amb la superfície dels Alamús, creiem recomanable establir unes permutes 
de terreny entre els municipis afectats. L’enclavament es podria repartir entre Bell-lloc 
d’Urgell i Torregrossa. Aquests municipis haurien de compensar amb superfícies de 
terreny equiparables el municipi dels Alamús.  
4. Crear un corredor ample que permetés comunicar directament les dues parts del 
municipi.  
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ALÀS I CERC (Alt Urgell) 

 
NÚMERO DE DISFUNCIÓ: 1, 2, 3, 4, 5 i 6 
NOM I CAP DEL MUNICIPI: Alàs i Cerc (Alàs) 
TIPUS DE CONFLICTE: nuclis de la Bastida d’Hortons, Cerc, el Ges, Artedó, Torres 
d’Alàs i Vilanova de Banat, aïllats de la seva capital per l’accés des d’un municipi veí 
POBLACIÓ MUNICIPAL: 366 habitants 
POBLACIÓ AFECTADA: 37 habitants a Bastida d’Hortons, 31 a Cerc, 14 al Ges, 37 a 
Artedó, 14 a Torres d’Alàs i 27 a Vilanova de Banat 
MUNICIPIS LIMÍTROFS A LA DISFUNCIÓ: la Seu d’Urgell, Estamariu i Arsèguel 
ANTECEDENTS: Torres d’Alàs s’incorporà a Alàs el 1846. D’altra banda, Cerc havia 
incorporat, entre el 1846 i 1847, els termes de la Bastida d’Hortons, Artedó, Lletó i 
Vilanova de Banat. L’any 1970, els municipis independents d’Alàs i de Cerc es 
fusionaren per constituir l’actual terme. 
PROPOSTA D’ACTUACIONS POSSIBLES:  
1. A excepció de la Bastida d’Hortons, els nuclis aïllats millorarien l’accessibilitat al seu 
ajuntament retocant lleugerament l’actual infraestructura. La Bastida, però, accedeix al 
seu ajuntament passant primer per la capital comarcal. Sembla lògic, per tant, que 
aquest municipi passés a formar part de la Seu d’Urgell. En termes de compensació, i 
emprant el sentit comú, l’enclavament de la Seu, situat dins d’Alàs i Cerc, podria passar 
a formar part d’aquest darrer municipi. 

3

1

2

6

5
4
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En el cas de Torres d’Alàs, el pas per un municipi veí és lleu. Atès que aquest nucli ha 
de travessar forçosament el riu per un pont, no té cap sentit construir-ne un de nou. 
Entenem que cost elevat d’aquesta inversió no reduiria significativament el temps dels 
veins per accedir al seu ajuntament. Ara bé, per tal de resoldre la disfunció es podria 
incorporar el sector de la carretera N-260 que passa per Estamariu i la Seu d’Urgell al 
terme d’Alàs. 
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ALCARRÀS (Segrià) 

 
NOM I CAP DEL MUNICIPI: Alcarràs 
TIPUS DE CONFLICTE: enclavament 
SUPERFÍCIE AFECTADA: 93,1 ha 
POBLACIÓ MUNICIPAL: 8.350 habitants 
POBLACIÓ AFECTADA: sense determinar 
MUNICIPIS LIMÍTROFS A LA DISFUNCIÓ: Soses i Torres de Segre  
ANTECEDENTS: antigament un 40 % de l’enclavament anomenat Vinganya pertanyia 
a una única casa pairal; la resta del territori estava parcel·lat per diversos propietaris. Tot 
fa pensar que es tracta d’un antic terreny pairal que ha perdut la seva constitució 
original amb el temps pel pas d’infraestructures i canvi d’usos del sòl. Alguns estudis 
apunten que va ser agregat a Alcarràs abans de 1808. 
PROPOSTA D’ACTUACIONS POSSIBLES:  
1. Afegir l’enclavament al municipi de Torres de Segre. 
2. Fer una permuta entre el municipi d’Alcarràs i el de Torres de Segre per una 
superfície amb valor cadastral similar. 
3. Agregar l’enclavament a Soses (proposta de l’Informe Roca). 
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ARRES (Vall d’Aran) 

 
NOM I CAP DEL MUNICIPI: Arres (Arres de Jos) 
TIPUS DE CONFLICTE: nucli d’Era Bordeta aïllat del seu ajuntament per l’accés des 
d’un municipi veí 
POBLACIÓ MUNICIPAL: 64 habitants 
POBLACIÓ AFECTADA: 3 habitants 
MUNICIPI LIMÍTROF A LA DISFUNCIÓ: Vilamòs 
ANTECEDENTS: no en consten. 
PROPOSTA D’ACTUACIONS POSSIBLES:  
1. El relleu de la zona condiciona enormement la millora de la xarxa de comunicacions. 
Arres, així com Vilamòs i Es Bòrdes, són municipis petits, amb una població reduïda i 
uns termes quasi enllaçats que podrien constituir un únic municipi, amb Es Bòrdes com 
a cap (proposta de l’Informe Roca). 
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LES AVELLANES I SANTA LINYA (Noguera) 

 
NOM I CAP DEL MUNICIPI: les Avellanes i Santa Linya (les Avellanes) 
TIPUS DE CONFLICTE: nucli de Tartareu aïllat del seu ajuntament per l’accés des 
d’un municipi veí 
POBLACIÓ MUNICIPAL: 470 habitants 
POBLACIÓ AFECTADA: 112 habitants 
MUNICIPI LIMÍTROF A LA DISFUNCIÓ: Àger i Os de Balaguer 
ANTECEDENTS: l’antic terme de Tartareu s’agrega a les Avellanes el 1847. 
Posteriorment, l’any 1970, aquest es fusiona amb Santa Linya per constituir l’actual 
municipi. 
PROPOSTA D’ACTUACIONS POSSIBLES: Tartareu resta aïllat del seu ajuntament 
per un petit tram de carretera que passa pel municipi d’Àger.  
1. Tot i que la disfunció és lleu, es podria millorar la xarxa interna de camins per accedir 
ràpidament al seu ajuntament. 
2. Una opció més agosarada seria traspassar l’antic terme de Tartareu a Os de Balaguer; 
d’aquesta manera, el nucli d’Alberola col·lateralment estaria comunicat directament al 
seu ajuntament. Cal tenir present que Tartareu està pràcticament equidistant d’Os de 
Balaguer i les Avellanes. 
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BALAGUER (Noguera) 

 
 
NOM I CAP DEL MUNICIPI: Balaguer 
TIPUS DE CONFLICTE: enclavament anomenat Flix 
SUPERFÍCIE AFECTADA: 446,6 ha 
POBLACIÓ MUNICIPAL: 16.877 habitants 
POBLACIÓ AFECTADA: població disseminada sense determinar 
MUNICIPIS LIMÍTROFS A LA DISFUNCIÓ: la Sentiu de Sió i Cubells 
ANTECEDENTS: l’enclavament era una antiga pertinença de camps de conreu d’una 
única família. Entre 1832 i 1842 la quadra havia format part de Bellcaire. 
Posteriorment, l’any 1923, s’agrega a Balaguer. 
PROPOSTA D’ACTUACIONS POSSIBLES:  
1. Per proximitat geogràfica i accessibilitat a l’enclavament, se suggereix incorporar-lo 
al municipi de la Sentiu de Sió (proposta de l’Informe Roca). 
2. Fer una permuta de sòl de valor similar entre Balaguer i la Sentiu de Sió. 
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BARBENS (Urgell) 

 
 
NOM I CAP DEL MUNICIPI: Barbens 
TIPUS DE CONFLICTE: enclavament anomenat Aguilella 
SUPERFÍCIE AFECTADA: 314,1 ha 
POBLACIÓ MUNICIPAL: 896 habitants 
POBLACIÓ AFECTADA: 5 habitants 
MUNICIPIS LIMÍTROFS A LA DISFUNCIÓ: Anglesola, Tàrrega i Tornabous 
ANTECEDENTS: quasi la totalitat de l’enclavament pertanyia a una única casa pairal. 
L’enclavament d’Aguilella havia estat terme fins que, el 1842, s’agrega a Barbens.  
PROPOSTA D’ACTUACIONS POSSIBLES:  
1. Afegir l’enclavament al municipi de Tornabous per proximitat geogràfica i 
funcionalitat (proposta de l’Informe Roca). 
2. Fer una permuta entre el municipi de Barbens i el de Tornabous per una superfície 
amb valor cadastral similar. 
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BASSELLA (Alt Urgell) 

 
 
NOM I CAP DEL MUNICIPI: Bassella 
TIPUS DE CONFLICTE: enclavament anomenat la Recuita 
SUPERFÍCIE AFECTADA: 54 ha 
POBLACIÓ MUNICIPAL: 255 habitants 
POBLACIÓ AFECTADA: sense determinar 
MUNICIPIS LIMÍTROFS A LA DISFUNCIÓ: Pinell de Solsonès  
ANTECEDENTS: l’any 1847, Bassella agregà els termes d’Altès; Castellnou de 
Bassella; el terme constituït per Guardiola, Mirambell i la Portella, i el terme de Salsa i 
Ogern. 
PROPOSTA D’ACTUACIONS POSSIBLES:  
1. Fer una permuta de sòl amb el municipi de Pinell de Solsonès. 
2. Integrar-lo al municipi de Pinell de Solsonès. 
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BELLPUIG (Urgell) 

 
NOM I CAP DEL MUNICIPI: Bellpuig 
TIPUS DE CONFLICTE: el nucli de Seana forma un contínuum urbà amb el nucli de 
Barbens. 
POBLACIÓ MUNICIPAL: 5.000 habitants 
POBLACIÓ AFECTADA: 143 habitants 
MUNICIPIS LIMÍTROFS A LA DISFUNCIÓ: Barbens 
ANTECEDENTS: l’antic terme de Seana va ser agregat a Bellpuig el 1846. 
PROPOSTA D’ACTUACIONS POSSIBLES:  
1. Es proposa agregar el nucli a Barbens (proposta de l’Informe Roca). 
2. Aquest cas ja s’ha mirat de resoldre en més d’una ocasió, però no s’hi ha reeixit per 
la forta oposició d’alguns veïns de Seana, que es neguen a canviar de municipi. Creiem 
que s’ha de respectar la voluntat dels veïns; ara bé, en aquests casos, si s’ofereixen 



Anàlisi geogràfica de les disfuncions terrritorials municipals a la província de Lleida mitjançant els SIG 

 
250

garanties en les prestacions i transparència des de les administracions, els veïns poden 
replantejar-se el seu parer. S’entén que un canvi d’ajuntament ha de ser per al benestar i 
la millora dels veïns i mai no ha de constituir un greuge. 
 
La imatge següent evidencia la continuïtat entre els dos nuclis. La distància entre les 
cases d’un nucli i les de l’altre no supera els 50 m. 
  
 
Detall de l’ortofoto dels municipis de Barbens i el nucli de Seana (Bellpuig) 

 
Font: elaboració pròpia a partir d’un ortofotomapa de l’ICC 
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BELLVÍS (Pla d’Urgell) 

 
NOM I CAP DEL MUNICIPI: Bellvís 
TIPUS DE CONFLICTE: enclavament anomenat Quadra d’Arrufat o Remolins 
SUPERFÍCIE AFECTADA: 275,9 ha 
POBLACIÓ MUNICIPAL: 2.404 habitants 
POBLACIÓ AFECTADA: sense determinar 
MUNICIPIS LIMÍTROFS A LA DISFUNCIÓ: Vallfogona de Balaguer, Bellcaire 
d’Urgell i Linyola 
ANTECEDENTS: entre 1847 i 1857 la Quadra d’Arrufat s’agrega al terme de Bellvís. 
PROPOSTA D’ACTUACIONS POSSIBLES:  
1. Afegir l’enclavament al municipi de Linyola, ja que hi té l’accés principal (proposta 
de l’Informe Roca). 
2. Fer una permuta entre el municipi de Bellvís i el de Linyola per una superfície amb 
valor cadastral similar a el de l’enclavament. 
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LES BORGES BLANQUES (Garrigues) 

 
NOM I CAP DEL MUNICIPI: les Borges Blanques 
TIPUS DE CONFLICTE: enclavament format per Mas Roig i Concabella 
SUPERFÍCIE AFECTADA: 849,5 ha 
POBLACIÓ MUNICIPAL: 6.034 habitants 
POBLACIÓ AFECTADA: sense determinar 
MUNICIPIS LIMÍTROFS A LA DISFUNCIÓ: Juneda i Castelldans 
ANTECEDENTS: l’enclavament pertanyia en un passat a una família de rellevància 
política; actualment, però, el territori correspon a diversos propietaris. Entre el 1832 i el 
1842 s’agrega a les Borges Blanques. 
PROPOSTA D’ACTUACIONS POSSIBLES:  
1. Per proximitat geogràfica i accessibilitat a l’enclavament, se suggereix incorporar-lo 
al municipi de Juneda (proposta de l’Informe Roca). 
2. Fer una permuta de sòl de valor similar entre Juneda i les Borges Blanques. Cal tenir 
present que el municipi de Juneda presenta una estructura molt similar a una falca entre 
les Borges Blanques i Castelldans. Aquesta “quasi” disfunció es podria corregir arribant 
a un acord amb les Borges Blanques mitjançant l’alteració dels límits del terme. De fet, 
la voluntat de corregir l’enclavament ja ha estat un fet. Segons un article publicat en el 
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diari Segre el 12 de desembre de 2002, l’Ajuntament de les Borges Blanques proposà un 
intercanvi de terrenys amb Juneda per corregir l’enclavament. En aquell moment, però, 
per motius desconeguts no va prosperar l’acord. 



Anàlisi geogràfica de les disfuncions terrritorials municipals a la província de Lleida mitjançant els SIG 

 
254

CABÓ (Alt Urgell) 

 
NOM I CAP DEL MUNICIPI: Cabó 
TIPUS DE CONFLICTE: enclavament anomenat Fontanet 
SUPERFÍCIE AFECTADA: 57 ha 
POBLACIÓ MUNICIPAL: 94 habitants 
POBLACIÓ AFECTADA: sense determinar 
MUNICIPIS LIMÍTROFS A LA DISFUNCIÓ: Organyà 
ANTECEDENTS: entre el 1832 i el 1842 Fontanet s’agrega a Cabó, juntament amb 
Ares i Favà. Posteriorment, l’any 1847, el terme de Senyús s’afegí a Cabó. 
PROPOSTA D’ACTUACIONS POSSIBLES:  
1. Es proposa incorporar-lo a Organyà. 
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CAMARASA (Noguera) 

 
NÚMERO DE DISFUNCIÓ: 1 
NOM I CAP DEL MUNICIPI: Camarasa 
TIPUS DE CONFLICTE: enclavament anomenat Rúbies 
SUPERFÍCIE AFECTADA: 573,2 ha 
POBLACIÓ MUNICIPAL: 949 habitants 

1
2
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POBLACIÓ AFECTADA: sense població 
MUNICIPIS LIMÍTROFS A LA DISFUNCIÓ: Llimiana, Àger i Vilanova de Meià 
ANTECEDENTS: l’antiga quadra de Rúbies pertanyia a Fontllonga, que es va fusionar 
amb Camarasa el 1970 amb el nom Fontllonga-Camarasa. El 1984 el municipi canvia 
de denominació per passar a ser Camarasa.  
PROPOSTA D’ACTUACIONS POSSIBLES:  
1. Com l’Informe Roca, proposem que passi a formar part del terme de Vilanova de 
Meià, per proximitat geogràfica i per accés. D’aquesta manera, tot el vessant meridional 
de la muntanya del Montsec de Rúbies correspondria a un únic municipi i es donaria, 
per tant, continuïtat a la forest. 
 
NÚMERO DE DISFUNCIÓ: 2 
NOM I CAP DEL MUNICIPI: Camarasa 
TIPUS DE CONFLICTE: part del municipi aïllada pel pas d’infraestructures o 
accidents geogràfics. En aquest cas, es tracta del nucli de l’Ametlla del Montsec, que a 
causa del pantà de Camarasa ha d’accedir al cap del municipi a través d’un altre 
municipi. 
POBLACIÓ MUNICIPAL: 948 habitants 
POBLACIÓ AFECTADA: 43 habitants 
MUNICIPIS LIMÍTROFS AMB LA DISFUNCIÓ: Àger 
ANTECEDENTS: l’antic terme de l’Ametlla s’agregà a Fontllonga l’any 1847, i aquest, 
a Camarasa el 1970. Aquest fet donà lloc a un dels municipis més grans de Catalunya. 
PROPOSTA D’ACTUACIONS POSSIBLES:  
1. L’informe Roca proposa que l’Ametlla passi a formar part d’Àger. Actualment, 
l’Ametlla del Montsec té el seu ajuntament a 30 km, davant dels 8 km que la separen de 
l’Ajuntament d’Àger. 
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CASTELLAR DE LA RIBERA (Solsonès) 

 
NOM I CAP DEL MUNICIPI: Castellar de la Ribera. L’ajuntament del municipi està 
ubicat Solsona.  
TIPUS DE CONFLICTE: falca 
LONGITUD DE LA FALCA: 2,2 km 
POBLACIÓ MUNICIPAL: 156 habitants 
POBLACIÓ AFECTADA: sense determinar 
MUNICIPIS LIMÍTROFS A LA DISFUNCIÓ: Lladurs  
ANTECEDENTS: la zona nord del municipi presenta dues falques, però legalment 
només se’n reconeix una perquè està rodejada per un únic municipi. Castellar de la 
Ribera s’incorporà els municipis de Clarà i Ceuró, i el terme de Vilaprinyó, Querol i les 
Tàpies l’any 1847.  
PROPOSTA D’ACTUACIONS POSSIBLES:  
1. Es tracta d’una falca recoberta de bosc i amb una única masia, que rep el nom de 
masia del Camp. En aquesta ocasió el més recomanable seria esperar la revisió de la 
delimitació del terme a escala detallada, ja que l’actual delimitació presenta traços 
angulosos sospitosos que fan ballar el supòsit de disfunció.  
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CASTELLSERÀ (Urgell) 

 
NOM I CAP DEL MUNICIPI: Castellserà 
TIPUS DE CONFLICTE: enclavament anomenat les Quadres 
SUPERFÍCIE AFECTADA: 85,6 ha 
POBLACIÓ MUNICIPAL: 1.116 habitants 
POBLACIÓ AFECTADA: sense determinar 
MUNICIPIS LIMÍTROFS A LA DISFUNCIÓ: Penelles i Montgai 
ANTECEDENTS: no en consten. 
PROPOSTA D’ACTUACIONS POSSIBLES:  
1. L’enclavament es troba dins del municipi de Penelles, a excepció de la part 
septentrional, que confronta amb Montgai. Consegüentment, en proposem la ubicació al 
municipi de Penelles (proposta de l’Informe Roca). A la vegada, es resoldria la 
pseudofalca de Penelles. 
2. El municipi de Penelles presenta disfuncions que es podrien resoldre fent una 
permuta de territori amb Castellserà. A partir d’aquesta via es podrien solucionar dues 
disfuncions, la pseudofalca de Penelles i l’enclavament de Castellserà, de manera 
acordada i amb benefici per a tots dos municipis. 
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CAVA (Alt Urgell) 

 
NOM I CAP DEL MUNICIPI: Cava (Ansovell) 
TIPUS DE CONFLICTE: nucli del Querforadat, aïllat de la seva capital i amb accés des 
d’un municipi veí com a conseqüència d’una barrera orogràfica 
POBLACIÓ MUNICIPAL: 61 habitants 
POBLACIÓ AFECTADA: 24 habitants 
MUNICIPIS LIMÍTROFS A LA DISFUNCIÓ: Montellà i Martinet, i el Pont de Bar 
ANTECEDENTS: el 1847 el Querforadat i Ansovell s’incorporaren al municipi de 
Cava. L’ajuntament tenia la seu al nucli de Cava, ubicat a 2,5 km en línia recta del 
Querforadat. L’any 1999, però, Cava canvia la capital municipal al nucli d’Ansovell. 
PROPOSTA D’ACTUACIONS POSSIBLES:  
Aquest és un cas interessant de muntanya, ja que al fet típic de fusió de municipis 
històrics s’hi suma el canvi d’ubicació de l’ajuntament. Si bé en línia recta el 
Querforadat se situa a 4,3 km de distància del seu ajuntament, el cert és que per anar-hi 
s’ha de recórrer més de 25 km de carreteres de muntanya, i passar pels municipis del 
Pont de Bar i Arsèguel. A banda, es tracta d’un municipi que no arriba a 100 habitants, 
fet que pot dificultar encara més les possibles inversions.  
1. Una proposta factible, però amb un possible impacte mediambiental important, seria 
fer transitable el camí existent que uneix el Querforadat amb Cava. Ara bé, cal tenir 
present que aquest correspon al sender GR-150 i que hi ha un tram que passa pel parc 
natural del Cadí-Moixeró. En aquest cas, és de compliment obligat el reforç d’un estudi 
ambiental per valorar els avantatges i inconvenients de la construcció d’una 
infraestructura.  
2. Unir el nucli del Querforadat al municipi del Pont de Bar. 
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CONCA DE DALT (Pallars Jussà) 

 
NÚMERO DE DISFUNCIÓ: 1, 2, 3, 4, 5 i 6 
NOM I CAP DEL MUNICIPI: Conca de Dalt. L’ajuntament del municipi es troba a la 
Pobla de Segur, tot i que formalment consti com a tal el Pont de Claverol. 
TIPUS DE CONFLICTE: enclavament de l’antic terme de Serradell i els nuclis 
d’Erinyà, Rivert, Serradell, Toralla i Torallola aïllats del seu ajuntament 
SUPERFÍCIE AFECTADA: 4.722 ha 
POBLACIÓ MUNICIPAL: 420 habitants 
POBLACIÓ AFECTADA: 24 habitants a Erinyà, 34 a Rivert, 23 a Serradell, 23 a 
Toralla i 16 a Torallola. En total sumen 120 persones. 
MUNICIPIS LIMÍTROFS A LA DISFUNCIÓ: la Pobla de Segur, el Pont de Suert, 
Salàs de Pallars, Senterada i Tremp 
ANTECEDENTS: els antics termes de la Quadra de Mascarell, Rivert, Toralla i 
Torallola s’agregaren a Serradell el 1846, a excepció del primer, que ho féu amb 
anterioritat. Aquest gran terme perdé la consideració com a tal el 1969, quan es va 
agregar a Conca de Dalt. 
PROPOSTA D’ACTUACIONS POSSIBLES:  
1. Actualment, l’Ajuntament de Conca de Dalt es troba al centre de la Pobla de Segur, 
és a dir, fora del seu propi terme. La Pobla és en realitat el centre de serveis i primera 
destinació laboral del municipi. Es proposa agregar aquest enclavament amb tots els 
seus nuclis a la Pobla de Segur (Informe Roca). 
 
NÚMERO DE DISFUNCIÓ: 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13 
NOM I CAP DEL MUNICIPI: Conca de Dalt 

de la 1 a la 6

5

de la 7 a la 13
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TIPUS DE CONFLICTE: nuclis d’Aramunt, Claverol, Hortoneda, el Pont de Claverol, 
Pessonada, Sant Martí de Canals i Sossís aïllats del seu ajuntament per l’accés des d’un 
municipi veí 
SUPERFÍCIE AFECTADA: 11.926 ha 
POBLACIÓ MUNICIPAL: 420 habitants 
POBLACIÓ AFECTADA: 102 habitants a Aramunt, 25 a Claverol, 41 a Hortoneda, 18 
al Pont de Claverol, 44 a Pessonada, 40 a Sant Martí de Canals i 30 a Sossís. En total 
sumen 300 persones. 
MUNICIPIS LIMÍTROFS A LA DISFUNCIÓ: Abella de la Conca, Baix Pallars, Cabó, 
Isona i Conca Dellà i la Pobla de Segur 
ANTECEDENTS: l’any 1969 es van fusionar els termes d’Aramunt, Claverol, 
Hortoneda i Toralla-Serradell sota el nom de Pallars Jussà. Tanmateix, amb la creació 
del Consell Comarcal del Pallars Jussà i per evitar confusions, el nom del terme va 
canviar a l’actual denominació.  
PROPOSTA D’ACTUACIONS POSSIBLES:  
1. Com s’ha comentat en el grup de disfuncions anteriors, l’Ajuntament de Conca de 
Dalt es troba fora del seu propi terme, cosa que significa que tots els nuclis resten aïllats 
del seu ajuntament. Es proposa ubicar l’ajuntament dins del terme (sector est), en un 
punt accessible per a tots els nuclis o al nucli amb més habitants: Aramunt. La part oest 
del terme passaria a ser de la Pobla de Segur.  
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ES BÒRDES (Vall d’Aran) 

 
NOM I CAP DEL MUNICIPI: Es Bòrdes 
TIPUS DE CONFLICTE: enclavament de Montanha d’Arró 
SUPERFÍCIE AFECTADA: 89 ha 
POBLACIÓ MUNICIPAL: 242 habitants 
POBLACIÓ AFECTADA: sense població 
MUNICIPIS LIMÍTROFS A LA DISFUNCIÓ: Arres i Vilamòs 
ANTECEDENTS: l’any 1846, Es Bòrdes s’agregà el terme d’Arró. 
PROPOSTA D’ACTUACIONS POSSIBLES:  
1. L’Informe Roca proposava la fusió dels tres municipis implicats, atès el nombre 
reduït d’habitants i l’existència d’enclavaments. 
2. Una opció més moderada seria que Vilamòs i Es Bòrdes acordessin una permuta de 
territori amb la finalitat de posar fi als seus respectius enclavaments.  
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ESTARÀS (Segarra) 

 
NÚMERO DE DISFUNCIÓ: 1 i 2 
NOM I CAP DEL MUNICIPI: Estaràs 
TIPUS DE CONFLICTE: nucli de Ferran i Alta-riba aïllats de la seva capital i amb 
accés des d’un municipi veí 
POBLACIÓ MUNICIPAL: 170 habitants 
POBLACIÓ AFECTADA: 49 habitants a Ferran i 18 a Alta-riba 
MUNICIPIS LIMÍTROFS A LA DISFUNCIÓ: les Oluges, Pujalt i Sant Ramon 
ANTECEDENTS: el terme d’Estaràs és producte d’una fusió, el 1847, de diversos 
municipis històrics (Alta-Riba, Ferran, Malacara, Gàver, Rubió de Cervera i Vergós 
Guerrejat), que donà lloc a un municipi amb poca cohesió. El cap de municipi no 
exerceix un rol suficient d’atracció sobre el seu territori. Les causes les podem trobar en 
la poca població i en la xarxa viària existent, que facilita l’accés d’alguns nuclis del 
terme a altres capitals de municipis limítrofs, com ara Sant Ramon o Sant Guim de 
Freixenet. 
PROPOSTA D’ACTUACIONS POSSIBLES:  
1.L’Informe Roca proposa fusionar la part meridional del municipi d’Estaràs amb les 
Oluges, atès que cap dels dos termes no té una població superior a 250 habitants. Els 
nuclis de Ferran i Alta-Riba passarien a ser de Sant Ramon. 

1

2

3
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2. Agregar part del terme de Pujalt a Estaràs per tal que la carretera LV-1005 transcorri 
per l’interior del terme. Aquesta modificació suposaria variar els límits provincials, però 
entenem que l’alteració seria poc significativa. 
 
 
NÚMERO DE DISFUNCIÓ: 3 
NOM I CAP DEL MUNICIPI: Estaràs 
TIPUS DE CONFLICTE: nucli de Vergós Guerrejat aïllat de la capital i amb accés des 
d’un municipi veí 
POBLACIÓ MUNICIPAL: 178 habitants 
POBLACIÓ AFECTADA: 35 habitants 
MUNICIPIS LIMÍTROFS A LA DISFUNCIÓ: les Oluges 
ANTECEDENTS: els mateixos que a la disfunció 1 
PROPOSTA D’ACTUACIONS POSSIBLES: 
1. Millorar la via que comunica Estaràs amb el nucli de Vergós Guerrejat. 
2. Agregar el nucli de Vergós Guerrejat al terme de les Oluges. 
 
NOTA: 
Estaràs, a banda de les disfuncions mencionades, té l’assentament de població (que no 
és considerat nucli de població) anomenat Malacara aïllat del seu ajuntament.  
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FARRERA (Pallars Sobirà) 

 
NÚMERO DE DISFUNCIÓ: 1 i 2 
NOM I CAP DEL MUNICIPI: Farrera (Burg) 
TIPUS DE CONFLICTE: nuclis de Montesclado i Mallolís aïllats de la capital i amb 
accés des d’un municipi veí com a conseqüència d’un accident geogràfic 
SUPERFÍCIE AFECTADA: - 
POBLACIÓ MUNICIPAL: 140 habitants 
POBLACIÓ AFECTADA: 38 habitants a Montesclado i 9 a Mallolís 
MUNICIPIS LIMÍTROFS AMB LA DISFUNCIÓ: Tírvia 
ANTECEDENTS: Al municipi de Farrera s’hi agregaren, el 1847, els municipis de 
Burg, Glorieta i Montesclado.  
PROPOSTA D’ACTUACIONS POSSIBLES:  
1. Es proposa millorar la xarxa de camins existents entre Glorieta i Farrera per tal 
d’evitar sortir del terme. Es tracta d’un tram aproximat de 2 km que caldria asfaltar.  
2. Agregar Montesclado i Mallolís al terme de Tírvia. 
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FÍGOLS I ALINYÀ (Alt Urgell) 

 
NÚMERO DE DISFUNCIÓ: 1, 2 i 3 
NOM I CAP DEL MUNICIPI: Fígols i Alinyà (Fígols)  
TIPUS DE CONFLICTE: nuclis d’Alinyà, l’Alzina d’Alinyà i Perles aïllats del seu 
ajuntament com a conseqüència d’una barrera geogràfica, el tossal de Balinyó 
POBLACIÓ MUNICIPAL: 282 habitants 
POBLACIÓ AFECTADA: 75 habitants a Alinyà, 27 a l’Alzina d’Alinyà i 23 a Perles 
MUNICIPIS LIMÍTROFS A LA DISFUNCIÓ: Coll de Nargó i Organyà 
ANTECEDENTS: Fígols i Alinyà eren dos antics termes que el 1972 es van fusionar.  
PROPOSTA D’ACTUACIONS POSSIBLES:  
La correcció d’aquestes disfuncions es fa difícil per l’existència d’un relleu abrupte. La 
capacitat d’actuació d’un ajuntament petit com és el de Fígols i Alinyà, amb un gran 
territori sota la seva jurisdicció, tampoc hi juga a favor.  
1. La comunicació entre els nuclis de l’antic terme d’Alinyà i el seu ajuntament només 
es possible passant pel terme de Coll de Nargó. Atès que la via d’accés és competència 
de la comarca, es proposa que sigui ella que vetlli pel manteniment i bon 
condicionament de la xarxa de comunicacions, ja que que una permuta entre ambdós 
municipis no tindria gaire sentit.  
2. Una opció més valenta seria reconfigurar el mapa municipal i agrupar l’antic terme 
d’Alinyà amb Coll de Nargó, i el terme vell de Fígols amb Organyà, atès que es tracta 
de dos nuclis, Alinyà i Fígols, amb poca població.  
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GAVET DE LA CONCA (Pallars Jussà) 

 
NUMERO DE DISFUNCIÓ: 1 
NOM I CAP DEL MUNICIPI: Gavet de la Conca 
TIPUS DE CONFLICTE: nucli de Sant Salvador de Toló aïllat de la capital i amb accés 
des d’un municipi 
POBLACIÓ MUNICIPAL: 302 habitants 
POBLACIÓ AFECTADA: 52 habitants 
MUNICIPIS LIMÍTROFS A LA DISFUNCIÓ: Llimiana i Isona i Conca Dellà 
ANTECEDENTS: Sant Salvador de Toló va ser unit a Gavet de la Conca l’any 1970. 
PROPOSTA D’ACTUACIONS POSSIBLES:  
1. La carretera L-912, que empra el nucli per accedir al seu ajuntament, és gestionada 
per la Diputació de Lleida. Aquest fet determina que la disfunció sigui menys rellevant, 
atès que té una bona via per accedir a la capital de la comarca. Ara bé, si volem 
solucionar la disfunció, i si tenim present que en línia recta Sant Salvador de Toló se 
situa a només 4,5 km d’Isona (davant dels 10 km que el separen de Gavet), una possible 
opció seria traspassar el nucli a Isona.  
 
NÚMERO DE DISFUNCIÓ: 2, 3 i 4 
NOM I CAP DEL MUNICIPI: Gavet de la Conca 
TIPUS DE CONFLICTE: nuclis d’Aransís, Sant Martí de Barcedana i Sant Miquel de 
la Vall aïllats de la capital i amb accés des d’un municipi veí com a conseqüència d’una 
barrera geogràfica. 
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POBLACIÓ MUNICIPAL: 302 habitants 
POBLACIÓ AFECTADA: 40 habitants a Aransís, 19 a Sant Martí de Barcedana i 32 a 
Sant Martí de la Vall 
MUNICIPIS LIMÍTROFS A LA DISFUNCIÓ: Llimiana i Isona i Conca Dellà 
ANTECEDENTS: Sant Miquel de la Vall va ser unit a Sant Martí de Barcedana abans 
de 1842. Aquest darrer i Sant Cristòfol de la Vall es van agregar a Aransís el 1847, i 
aquest, a Gavet de la Conca el 1970.  
PROPOSTA D’ACTUACIONS POSSIBLES:  
1. Malgrat l’existència d’un relleu no favorable, existeix ja una xarxa de camins entre 
els nuclis afectats. Proposem aprofitar aquesta xarxa per millorar-la i evitar les 
disfuncions existents. En realitat es tractaria d’asfaltar un total de dos trams de 3 km 
cadascun, entre els nuclis de Sant Serni i Aransís, i Sant Miquel de la Vall i Aransís. 
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GOLMÉS (Pla d’Urgell) 

 
NOM I CAP DEL MUNICIPI: Golmés 
TIPUS DE CONFLICTE: nucli del Codís contigu al nucli d’un municipi veí, en aquest 
cas Mollerussa, formant un contínuum urbà. 
POBLACIÓ MUNICIPAL: 1.691 habitants 
POBLACIÓ AFECTADA: 217 habitants 
MUNICIPIS LIMÍTROFS A LA DISFUNCIÓ: Mollerussa 
ANTECEDENTS: el Codís és una urbanització recent, on es troba una zona industrial i 
comercial important. 
PROPOSTA D’ACTUACIONS POSSIBLES:  
1. Ens trobem davant d’un cas particular d’estatus que cal concretar. El Codís és 
considerat per l’Institut Nacional d’Estadística com un nucli de població i, per tant, 
compleix el tipus de disfunció b de l’article 21 del RCDEM. En aquest supòsit es podria 
fusionar amb el municipi de Mollerussa.  
 
Ara bé, el Codís no deixa de ser una zona residencial que, si no hagués estat elevada a la 
consideració de nucli, no compliria el que estableix el Decret, i no es podria fusionar 
sota l’argument de continuïtat urbana. Tal com es pot observar en les imatges que 
presentem més avall, es tracta d’una àrea urbana residencial unifamiliar rodejada de 
zones comercials i industrials. A tall de recordatori, reproduïm el reglament català i 
l’estatal en què es fa menció de les zones residencials 
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Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, Real Decreto 
1690/1986, de 11 julio 
 
Artículo 5. 
[…] 
b) Cuando como consecuencia del desarrollo urbanístico se confundan sus núcleos urbanos, sin 
que constituyan solución de continuidad a este efecto los parques, jardines, paseos, avenidas, 
campos de deportes y zonas residenciales que pudieran existir entre aquéllos. 
c) Cuando existan notorios motivos de necesidad o conveniencia económica o administrativa. 
 
Artículo 7. 
La segregación de parte del territorio de un municipio para agregarlo a otro limítrofe podrá 
realizarse por las causas señaladas en los apartados b) y c) del artículo 5. 

 
 
 

DECRET 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial 
dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya. 
 
Article 8 
Segregació parcial per agregar-se a un altre municipi 
8.1 Es pot dur a terme la segregació de part d’un municipi o de diversos municipis per agregar-se a 
un altre en algun dels casos següents: 
a) Quan els nuclis de població formen un sol conjunt amb continuïtat urbana. 
b) Quan consideracions d’ordre geogràfic, demogràfic, econòmic o administratiu ho fan necessari o 
aconsellable. 
8.2 El municipi al qual es fa l’agregació ha de tenir més potencial demogràfic i econòmic que la part 
del municipi objecte de la segregació. 
8.3 S’exceptua l’aplicació de l’apartat anterior quan es tracti d’una alteració de termes recíproca 
entre dos o més municipis o hi hagi acord dels municipis afectats. 

 
 
Imatge d’uns rètols indicadors en què s’observa la referència al Codís com a urbanització de 
Golmés 

 
Font: Google Maps. Data de la captura de la imatge: agost de 2010. Revisió: novembre de 2012 
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En la imatge següent del nucli del Codís s’hi observa l’estructura del nucli, constituït 
per cases unifamiliars, i l’entorn immediat, rodejat de naus industrials i comercials.  
 
 
Ortofotomapa de situació del nucli del Codís  

 
Font: elaboració pròpia a partir d’un ortofotomapa de l’ICC 
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LA GUINGUETA D’ÀNEU (Pallars Sobirà) 

 
NÚMERO DE DISFUNCIÓ: 1 
NOM I CAP DEL MUNICIPI: la Guingueta d’Àneu 
TIPUS DE CONFLICTE: nucli de Jou aïllat del seu ajuntament 
POBLACIÓ MUNICIPAL: 347 habitants 
POBLACIÓ AFECTADA: 20 habitants 
MUNICIPIS LIMÍTROFS A LA DISFUNCIÓ: Espot i Esterri d’Àneu 
ANTECEDENTS: El 1971 es constitueix la Guingueta d’Àneu a partir dels antics 
termes de Jou, Unarre i Escaló. Prèviament, entre el 1846 i 1847, el terme de Jou havia 
agregat els municipis de Berrós Jussà, Berrós Sobirà i Dorve. D’altra banda, el terme 

1

2

3, 4 i 5
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d’Escaló s’agregà els municipis d’Escart i Estaron, i el terme d’Unarre, els antics 
municipis d’Aurós, Burgo, Cerbi, Escalarre, Gavàs i Llavorre.  
PROPOSTA D’ACTUACIONS POSSIBLES:  
1. El nucli de Jou es troba en línia recta a 1,5 km del seu actual ajuntament, però la 
carretera fa el tomb per Son, València d’Àneu i Esterri d’Àneu. Aquest traçat fa que en 
realitat la distància real sigui superior a 10 km i que, abans d’arribar a l’ajuntament, 
passi pel centre de serveis de tota la vall: Esterri d’Àneu. Una opció pràctica seria 
habilitar el sender existent entre Jou i la Guingueta d’Àneu com a via d’accés ràpid del 
nucli al seu ajuntament. Ara bé, aquesta opció té una repercussió paisatgística i 
ambiental. No hem d’obviar que aquesta zona d’estudi té com a valor patrimonial el 
medi natural i tota actuació sobre ella pot ser contraproduent per al fràgil equilibri entre 
l’economia i la naturalesa de la zona.  
2. L’Informe Roca proposava la unió dels termes d’Esterri d’Àneu, la Guingueta 
d’Àneu i València d’Àneu amb el nom de la vall, que històricament havia tingut 
personalitat pròpia: Vall d’Àneu. Cal tenir present que la Guingueta pertanyia al terme 
municipal de Jou i que, per tant, es fa difícil separar ambdós nuclis. La fusió dels 
municipis permetria posar remei a disfuncions d’altres nuclis del municipi que resten 
aïllats del seu ajuntament, que tot seguit exposem.  
 
NÚMERO DE DISFUNCIÓ: 2 
NOM I CAP DEL MUNICIPI: la Guingueta d’Àneu 
TIPUS DE CONFLICTE: nucli d’Escalarre aïllat del seu ajuntament per l’accés des del 
municipi veí d’Esterri 
POBLACIÓ MUNICIPAL: 347 habitants 
POBLACIÓ AFECTADA: 32 habitants a Escalarre 
MUNICIPIS LIMÍTROFS A LA DISFUNCIÓ: Esterri d’Àneu 
ANTECEDENTS: entre els anys 1846 i 1847, Unarre va incorporar al seu terme Aurós, 
Burgo, Cerbi, Escalarre, Gavàs i Llavorre. El 1971 aquest nou terme es fusiona amb Jou 
i Escaló per constituir l’actual terme de la Guingueta d’Àneu. 
PROPOSTA D’ACTUACIONS POSSIBLES:  
1. Entre Escalarre i la Guingueta d’Àneu existeix un camí que els uneix, però 
actualment no està asfaltat. La millora d’aquesta via i l’enllaç amb la carretera que ve 
d’Unarre i Gavàs permetria posar remei a les disfuncions 3, 4 i 5. Ara bé, tal com s’ha 
esmentat a propòsit de la disfunció número 1, això no està exempt d’efectes 
paisatgístics i mediambientals que caldria valorar en un estudi paral·lel.  
 
NÚMERO DE DISFUNCIÓ: 3, 4 i 5 
NOM I CAP DEL MUNICIPI: la Guingueta d’Àneu 
TIPUS DE CONFLICTE: nuclis de Cerbi, Gavàs i Unarre aïllats del seu ajuntament per 
l’accés des d’un municipi veí 
POBLACIÓ MUNICIPAL: 347 habitants 
POBLACIÓ AFECTADA: 19 habitants a Cerbi, 13 a Unarre i 19 a Gavàs 
MUNICIPIS LIMÍTROFS A LA DISFUNCIÓ: Esterri d’Àneu 
ANTECEDENTS: entre els anys 1846 i 1847, Unarre va incorporar al seu terme Aurós, 
Burgo, Cerbi, Escalarre, Gavàs i Llavorre. El 1971, aquest nou terme es fusiona amb 
Jou i Escaló per constituir l’actual terme de la Guingueta d’Àneu. 
PROPOSTA D’ACTUACIONS POSSIBLES:  
1. L’exposada en el cas de la disfunció anterior. 
2. La mateixa que en el punt dos de la disfunció 1. 
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GUISSONA (Segarra) 

 
NOM I CAP DEL MUNICIPI: Guissona 
TIPUS DE CONFLICTE: enclavament anomenat Mas d’en Porta 
SUPERFÍCIE AFECTADA: 119,9 ha 
POBLACIÓ MUNICIPAL: 5.552 habitants 
POBLACIÓ AFECTADA: sense determinar 
MUNICIPIS LIMÍTROFS A LA DISFUNCIÓ: Torrefeta i Florejacs i els Plans de Sió 
ANTECEDENTS: No en consten. 
PROPOSTA D’ACTUACIONS POSSIBLES:  
1. L’enclavament es troba pràcticament dins del municipi de Torrefeta i Florejacs. Per 
tant, es proposa que s’hi integri. 
2. L’Informe Roca proposa l’agregació dels nuclis de Florejacs, Palou i Selvanera al 
municipi de Guissona perquè la capital d’aquest actua com a centre de serveis i primera 
destinació laboral de tots els pobles de l’entorn. Amb aquesta actuació es resoldria 
alhora aquest enclavament. 
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ISONA I CONCA DELLÀ (Pallars Jussà) 

 
NOM I CAP DEL MUNICIPI: Isona i Conca Dellà (Isona) 
TIPUS DE CONFLICTE: enclavament anomenat Montadó 
SUPERFÍCIE AFECTADA: 513 ha 
POBLACIÓ MUNICIPAL:1.100 habitants 
POBLACIÓ AFECTADA: 3 habitants 
MUNICIPIS LIMÍTROFS A LA DISFUNCIÓ: Artesa de Segre, Gavet de la Conca i 
Vilanova de Meià 
ANTECEDENTS: Montadó fou repoblat al segle XVII pel senyor jurisdiccional Jeroni 
Cornet. Malgrat pertànyer al districte municipal de Sant Salvador de Toló, fou agregat 
al nucli llavors conegut com a Benavent de Tremp, perquè en prevalgué l’adscripció 
eclesiàstica. L’any 1970 Isona, junt amb Benavent de Tremp, Figuerola d’Orcau i 
Conques, Orcau i Sant Romà d’Abella constituïren el municipi amb el nom de Conca 
d’Allà. Aquell mateix any Benavent de Tremp passa a anomenar-se Benavent de la 
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Conca. L’any 1984 el municipi de Conca d’Allà canvià de denominació i adoptà el nom 
actual. 
PROPOSTA D’ACTUACIONS POSSIBLES:  
1. Per tal d’accedir a l’enclavament de Montadó cal passar per una pista forestal del 
terme de Gavet de la Conca, al qual se suggereix que s’agregui. Es proposa fer una 
permuta entre Gavet de la Conca i Isona i Conca Dellà  per tal de fer factible la 
supressió de l’enclavament.  
2. Una segona opció seria agregar l’enclavament a Vilanova de Meià o a Artesa de 
Segre amb el pretext geogràfic d’estar situat al vessant sud del Montsec.  
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IVORRA (Segarra) 

 
NOM I CAP DEL MUNICIPI: Ivorra 
TIPUS DE CONFLICTE: falca 
LONGITUD DE LA FALCA: 2,5 km 
POBLACIÓ MUNICIPAL: 120 habitants 
POBLACIÓ AFECTADA: sense determinar 
MUNICIPIS LIMÍTROFS A LA DISFUNCIÓ: Torà 
ANTECEDENTS: No en consten. 
PROPOSTA D’ACTUACIONS POSSIBLES:  
1. La falca s’endinsa fins a tocar pràcticament al nucli de Torà, on es proposa que se 
n’agregui la part més septentrional.  
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JUNEDA (Garrigues) 

 
NOM I CAP DEL MUNICIPI: Juneda 
TIPUS DE CONFLICTE: enclavament anomenat els Inferns 
SUPERFÍCIE AFECTADA: 71,9 ha 
POBLACIÓ MUNICIPAL: 3.482 habitants 
POBLACIÓ AFECTADA: sense determinar 
MUNICIPIS LIMÍTROFS A LA DISFUNCIÓ: Puiggròs, Miralcamp i Torregrossa 
ANTECEDENTS: Entre 1832 i 1842, els termes de Bertran, de Miravall i Vinferri 
s’agregaren a Juneda. 
PROPOSTA D’ACTUACIONS POSSIBLES:  
1. Per proximitat geogràfica i accessibilitat a l’enclavament, se suggereix arribar a un 
acord de permuta de sòl amb l’Ajuntament de Puiggròs. 
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 LLAVORSÍ (Pallars Sobirà) 

 
NÚMERO DE DISFUNCIÓ: 1 
NOM I CAP DEL MUNICIPI: Llavorsí 
TIPUS DE CONFLICTE: enclavament que correspon al nucli urbà de Romadriu 
NOTA: aquest enclavament, que està reconegut per l’ICC, el Cadastre i l’INE, no ha 
estat digitalitzat en la base oficial de límits de terme de l’ICC. 
SUPERFÍCIE AFECTADA: aproximadament 0,5 ha 
POBLACIÓ MUNICIPAL: 373 habitants 
POBLACIÓ AFECTADA: 11 habitants 
MUNICIPIS LIMÍTROFS A LA DISFUNCIÓ: Farrera, i Montferrer i Castellbò. 
ANTECEDENTS: Romadriu va ser agregat a Llavorsí el 1847. 
PROPOSTA D’ACTUACIONS POSSIBLES:  
L’únic accés per arribar a Romadriu és la carretera que passa per Montenartró 
resseguint el riu de Santa Magdalena, que desemboca a la Noguera Pallaresa, a pocs 
quilòmetres de Llavorsí. Es tracta d’una vall tancada, de difícil accés, que en els darrers 
anys ha millorat, en bona part per l’existència de tres minicentrals hidroelèctriques i les 
estacions d’esquí de Port Ainé.  
1. Proposem que part de la vall per on passa la carretera municipal que uneix Llavorsí 
amb Montenartró i Romadriu passi a ser de Llavorsí.  

1
2

3 4
 Arestui 
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2. Una opció que no resoldria la disfunció legal, però sí que garantiria el manteniment i 
probablement la millora de l’accés al nucli, seria que la carretera municipal que arriba 
fins a Romadriu fos competència d’un ens superior.  
3. Unir Romadriu i Montenartró a Rialp.  
 
NÚMERO DE DISFUNCIÓ: 2 
NOM I CAP DEL MUNICIPI: Llavorsí 
TIPUS DE CONFLICTE: nucli de Montenartró aïllat del seu ajuntament com a 
conseqüència del relleu 
POBLACIÓ MUNICIPAL: 373 habitants 
POBLACIÓ AFECTADA: 24 habitants 
MUNICIPIS LIMÍTROFS A LA DISFUNCIÓ: Rialp 
ANTECEDENTS: el terme de Montenartró va ser unit a Llavorsí el 1847. 
PROPOSTA D’ACTUACIONS POSSIBLES:  
1. Es proposa que s’agregui part del terme de Rialp a Llavorsí per tal que la carretera 
que uneix Llavorsí amb Montenartró sigui competència de l’Ajuntament de Llavorsí. 
2. La mateixa opció que l’exposada en el segon cas de la disfunció 1.  
3. Unir Montenartró a Rialp.  
 
NÚMERO DE DISFUNCIÓ: 3 i 4 
NOM I CAP DEL MUNICIPI: Llavorsí 
TIPUS DE CONFLICTE: nuclis d’Arestui i Baiasca aïllats del seu ajuntament com a 
conseqüència del relleu 
POBLACIÓ MUNICIPAL: 373 habitants 
POBLACIÓ AFECTADA: 17 habitants a Arestui i 24 a Baiasca 
MUNICIPIS LIMÍTROFS AMB LA DISFUNCIÓ: la Guingueta d’Àneu 
ANTECEDENTS: els termes d’Arestui i Baiasca van ser units a Llavorsí el 1847, 
juntament amb Aidí, Biuse, Montenartró, Romadriu i Sant Romà de Tavernoles. 
PROPOSTA D’ACTUACIONS POSSIBLES:  
1. Es tracta en realitat d’un reduït tram d’1 km de la C-13 que passa pel terme de la 
Guingueta d’Àneu. Entenem, per tant, que la disfunció és d’ordre menor, atès que es 
tracta d’una via ràpida pertanyent a la Generalitat. Ara bé, en el supòsit de tenir la 
voluntat de corregir-la, es podria optar per fer una permuta de terreny entre els dos 
termes implicats. Concretament, es podria unir la part sud d’Estaron (terme de la 
Guingueta) a Llavorsí a canvi de segregar una part d’Aidí a favor de la Guingueta.  
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LLIMIANA (Pallars Jussà) 

 
NOM I CAP DEL MUNICIPI: Llimiana 
TIPUS DE CONFLICTE: enclavament anomenat els Obacs de Llimiana 
SUPERFÍCIE AFECTADA: 372 ha 
POBLACIÓ MUNICIPAL: 183 habitants 
POBLACIÓ AFECTADA: 18 habitants 
MUNICIPIS LIMÍTROFS A LA DISFUNCIÓ: Isona i Conca Dellà, i Gavet de la 
Conca. 
ANTECEDENTS: No en consten. 
PROPOSTA D’ACTUACIONS POSSIBLES:  
1. Geogràficament els Obacs de Llimiana corresponen a una altra unitat geogràfica 
diferent de Llimiana. L’ajuntament més proper és el de Gavet de la Conca, al qual es 
proposa l’agregació. Prèviament es podria establir una permuta de sòl o una 
compensació econòmica.  
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LA MOLSOSA (Solsonès) 

 
NOM I CAP DEL MUNICIPI: la Molsosa 
TIPUS DE CONFLICTE: enclavament d’Enfesta 
SUPERFÍCIE AFECTADA: 367 ha 
POBLACIÓ MUNICIPAL: 116 habitants 
POBLACIÓ AFECTADA: 25 habitants 
MUNICIPIS LIMÍTROFS A LA DISFUNCIÓ: Calonge de la Segarra, Castellfollit de 
Riubregós, Pinós i Torà 
ANTECEDENTS: el 1847 tenim constància que el terme d’Enfesta havia estat agregat a 
la Molsosa. Aquell mateix any, el terme de la Molsosa agregà Prades. Dins 
l’enclavament hi trobem el poble d’Enfesta, que l’INE no considera nucli malgrat 
complir el requisit de nombre d’edificacions i tenir tan sols set habitants menys que el 
nucli de Prades, del mateix municipi.  
PROPOSTA D’ACTUACIONS POSSIBLES:  
1. Es tracta d’un enclavament fronterer entre la província de Lleida i Barcelona. Aquest 
aspecte és rellevant, ja que afegeix més traves a la possible correcció de la disfunció. 
Com ja hem observat en els casos d’estudi, els límits provincials són pràcticament 
inamovibles. Ara bé, agregar l’enclavament a Castellfollit de Riubregós seria l’opció 
més pragmàtica atesa la proximitat geogràfica i la concentració de serveis que hi ha al 
nucli. 
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MONTFERRER I CASTELLBÒ (Alt Urgell) 

 
NÚMERO DE DISFUNCIÓ: 1 
NOM I CAP DEL MUNICIPI: Montferrer i Castellbò (Montferrer) 
TIPUS DE CONFLICTE: enclavament anomenat Castellins 
SUPERFÍCIE AFECTADA: 88 ha 
POBLACIÓ MUNICIPAL: 1.083 habitants 
POBLACIÓ AFECTADA: sense determinar 
MUNICIPIS LIMÍTROFS A LA DISFUNCIÓ: Ribera d’Urgellet i les Valls d’Aguilar 
ANTECEDENTS: l’enclavament formava part del terme de Pallerols del Cantó fins a 
l’any 1972, moment que aquest darrer s’agrega al municipi de Montferrer i Castellbò. 
PROPOSTA D’ACTUACIONS POSSIBLES:  
1. Per proximitat se suggereix que s’integri a les Valls d’Aguilar, atès que té 
l’ajuntament d’aquest terme (Noves de Segre) a 2 km. 
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NÚMERO DE DISFUNCIÓ: 2, 3, 4, 5, 6 i 7 
NOM I CAP DEL MUNICIPI: Montferrer i Castellbò (Montferrer) 
TIPUS DE CONFLICTE: aïllament dels nuclis d’Avellanet, Cassovall, Guils del Cantó, 
Pallerols del Cantó, Solans i Vila-rubla com a conseqüència de barreres geogràfiques 
físiques 
POBLACIÓ MUNICIPAL: 1.083 habitants 
POBLACIÓ AFECTADA: 9 habitants a Avellanet, 14 a Cassovall, 28 a Guils del 
Cantó, 19 a Pallerols del Cantó, 3 a Solans i 3 a Vila-rubla 
MUNICIPIS LIMÍTROFS A LA DISFUNCIÓ: Ribera d’Urgellet i les Valls d’Aguilar 
ANTECEDENTS: El 1847 el terme d’Aravell i Bellestar s’agregà Montferrer. 
Posteriorment, durant el 1922 afegí la Vall de Castellbó i al 1970, Castellbó. Finalment, 
l’actual terme agregà, dos anys més tard, els termes de Pallerols del Cantó i el de Guils 
del Cantó.  
PROPOSTA D’ACTUACIONS POSSIBLES:  
Es tracta d’un seguit de nuclis situats a la conca hidrogràfica del riu de la Guàrdia que 
correspon a les Valls d’Aguilar. Molts dels seus afluents reben el nom dels nuclis 
objecte d’estudi: riu de Guils, riu de Solans, riu de Pallerols. En realitat, aquests petits 
nuclis estan comunicats per una àmplia xarxa de pistes forestals fins a l’Ajuntament de 
les Valls d’Aguilar, però l’accés ràpid és la carretera nacional 260, que passa pel 
municipi de Ribera d’Urgellet fins a arribar a l’Ajuntament de Montferrer i Castellbò, al 
qual pertanyen.  

Un altre fet important a tenir present és la progressiva pèrdua de població de tots ells 
en els darrers anys, fins a arribar als extrems de tres persones a Solans i Vila-rubla. Sens 
dubta, el seu aïllament i la conjuntura econòmica dels darrers anys han contribuït a una 
situació d’alt risc amb perill de sumar-se al llistat de pobles abandonats dels Pirineus. 

Per tot plegat, i essent conscients que la mesura de correcció pot fer tard per canviar 
les dinàmiques d’aquests nuclis, proposem: 
1. Millorar la xarxa de camins forestals i agregar-los a la vall que els correspon 
geogràficament: les Valls d’Aguilar. 
2. Agregar els nuclis al municipi de Ribera d’Urgellet.  
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NAVÈS (Solsonès) 

 
NÚMERO DE DISFUNCIÓ: 1 i 2 
NOM I CAP DEL MUNICIPI: Navès 
TIPUS DE CONFLICTE: falca que s’endinsa al terme de Montmajor. Dins de la falca 
hi trobem el nucli aïllat de Pegueroles. 
SUPERFÍCIE AFECTADA: 1.123 ha aproximadament 
LONGITUD DE LA FALCA: 10 km 
POBLACIÓ MUNICIPAL: 277 habitants 
POBLACIÓ AFECTADA: 34 habitants al nucli de Pegueroles 

1
2
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MUNICIPIS LIMÍTROFS A LA DISFUNCIÓ: Montmajor (Barcelona) 
ANTECEDENTS: l’actual terme agregà l’any 1847 els antics termes de Besora, Linya, 
la Valldora, la quadra de Soler i Grifé, i el terme format per Castelló, Busa i la Selva.  
PROPOSTA D’ACTUACIONS POSSIBLES:  
Novament ens trobem amb un municipi fronterer entre les dues províncies. Ambdues 
disfuncions confronten amb el municipi de Montmajor, de la província de Barcelona. 
1. Proposem redefinir els límits de terme entre ambdós municipis atès que els dos 
presenten disfuncions com a conseqüència de l’actual línia de terme compartida. Tant és 
així que l’Informe Roca proposava la unió dels dos termes.  
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ODÈN (Solsonès) 

 
NÚMERO DE DISFUNCIÓ: 1 i 2 
NOM I CAP DEL MUNICIPI: Odèn. Teòricament el cap de municipi figura a 
Cambrils, però en realitat l’ajuntament es troba a Solsona. 
TIPUS DE CONFLICTE: nuclis de Cambrils i Llinars aïllats del seu ajuntament, atès 
que aquest es troba en un altre municipi. En realitat tota la població municipal 
disseminada es troba en la mateixa situació. 
POBLACIÓ MUNICIPAL: 273 habitants 
POBLACIÓ AFECTADA: 19 habitants al nucli de Cambrils (més 30 disseminats) i 47 
a Llinars 
MUNICIPIS LIMÍTROFS A LA DISFUNCIÓ: Lladurs, perquè està situat entre Odèn i 
Solsona. 
ANTECEDENTS: el terme d’Odèn s’agregà el 1847 els termes de Cambrils, Canalda, 
Encies, la Móra Comdal, el Sàlzer i la Valldan. 
PROPOSTA D’ACTUACIONS POSSIBLES:  
1. Es proposa ubicar l’ajuntament del municipi dins del seu terme, en un lloc cèntric i de 
fàcil accés per a tota la població. 
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OLIOLA (Noguera) 

 
NOM I CAP DEL MUNICIPI: Oliola 
TIPUS DE CONFLICTE: nucli de Coscó aïllat de la seva capital i amb accés des d’un 
municipi veí 
POBLACIÓ MUNICIPAL: 230 habitants 
POBLACIÓ AFECTADA: 54 habitants 
MUNICIPIS LIMÍTROFS AMB LA DISFUNCIÓ: Agramunt, Puigverd d’Agramunt, 
Cabanabona, Torrefeta i Florejacs i Ossó de Sió 
ANTECEDENTS: l’actual Oliola és fruit de successives agregacions. Entre el 1831 i 
1842 s’agregà els termes de Castellblanc i de Mas d’en Torres. El 1847 s’hi afegiren els 
antics termes de Coscó, Forà de Ponts i Renant. 
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PROPOSTA D’ACTUACIONS POSSIBLES:  
1. Millorar la carretera que comunica Coscó i Oliola. 
2. Fer una permuta de superfícies de valor similar entre Agramunt i Oliola, amb la 
incorporació de Coscó al municipi d’Agramunt; d’aquesta manera es resoldria la 
disfunció de la falca d’Agramunt. Cal tenir present que el nucli de Coscó té 
comunicació directa amb Agramunt i no amb Oliola. 
 
NOTA: Oliola, a banda de la disfunció comentada, té un assentament de població (que 
no és considerat nucli de població per l’INE), anomenat Renant, aïllat del seu 
ajuntament.  
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OLIUS (Solsonès) 

 
NOM I CAP DEL MUNICIPI: Olius (el Pi de Sant Just) 
TIPUS DE CONFLICTE: enclavament anomenat Miravella 
SUPERFÍCIE AFECTADA: 14 ha 
POBLACIÓ MUNICIPAL: 870 habitants 
POBLACIÓ AFECTADA: sense determinar 
MUNICIPIS LIMÍTROFS A LA DISFUNCIÓ: Solsona 
ANTECEDENTS: el terme d’Olius va agregar-se Brics i Castellvell l’any 1847. 
Posteriorment, el 1990, un enclavament del terme va agregar-se a Llobera. L’any 1999 
l’ajuntament canvia d’ubicació a la recent urbanització del Pi de Sant Just, on resideixen 
658 persones, és a dir, el 75 % de la població. El resultat del conjunt d’agregacions 
històriques han donat lloc a un límit atípic que pràcticament envolta el municipi de 
Solsona, de tal manera que cal passar per aquest municipi per anar d’una banda a l’altra, 
i alhora genera disfuncions, com la falca de Solsona. 
PROPOSTA D’ACTUACIONS POSSIBLES:  
1. Proposem establir uns nous límits de termes entre Olius i Solsona que responguin a la 
realitat funcional actual i beneficiïn el conjunt de la població, i eliminin les seves 
respectives disfuncions. El nou límit de terme podria resseguir el traçat del riu Negre. 
2. Una opció més moderada seria incorporar l’enclavament i la falca oest d’Olius a 
Solsona.  

1
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OS DE BALAGUER (Noguera) 

 
NÚMERO DE DISFUNCIÓ: 1, 2, 3, 4 i 5 
NOM I CAP DEL MUNICIPI: Os de Balaguer 
TIPUS DE CONFLICTE: enclavament anomenat Gerb, nucli de Gerb i urbanitzacions, 
considerades nuclis per l’INE, anomenades de Cantaperdius, Club Segre i Torre Serra, 
aïllats del seu ajuntament per l’accés des d’un municipi veí 
SUPERFÍCIE AFECTADA: 1.781,01 ha 
POBLACIÓ MUNICIPAL: 987 habitants 
POBLACIÓ AFECTADA: 428 habitants al nucli de Gerb, 39 a Cantaperdius, 15 a Club 
Segre i 10 a Torre Serra. En el conjunt de l’enclavament la suma de població ascendeix 
a 548 habitants. 
MUNICIPIS LIMÍTROFS A LA DISFUNCIÓ: Balaguer, Camarasa, Castelló de 
Farfanya i les Avellanes i Santa Linya 
ANTECEDENTS: l’antic terme de Gerb es va unir a Os de Balaguer el 1846. 
PROPOSTA D’ACTUACIONS POSSIBLES:  
1. Malgrat la proximitat a Balaguer (3 km), el seu actual ajuntament es troba a 18 km. A 
més, per accedir-hi, la població de l’enclavament de Gerb ha de passar per Balaguer. 

1
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Consegüentment, proposem que s’uneixi amb aquest darrer municipi per proximitat 
geogràfica i funcionalitat (proposta de l’Informe Roca).  

Cal tenir present que ens trobem amb un enclavament que, sumant la població de 
Gerb i la de la urbanització de Cantaperdius, té més població que el nucli mateix d’Os 
de Balaguer. Aquest fet, junt amb la possible activitat econòmica que hi ha situada a 
l’enclavament, pot ser un greuge econòmic important que cal tenir present a l’hora de 
definir si s’ha de compensar Os de Balaguer. 
 
NÚMERO DE DISFUNCIÓ: 6 
NOM I CAP DEL MUNICIPI: Os de Balaguer 
TIPUS DE CONFLICTE: nucli d’Alberola aïllat de la seva capital i amb accés des d’un 
municipi veí 
POBLACIÓ MUNICIPAL: 987 habitants 
POBLACIÓ AFECTADA: 13 habitants 
MUNICIPIS LIMÍTROFS A LA DISFUNCIÓ: les Avellanes i Santa Linya 
ANTECEDENTS: el terme d’Alberola es va incorporar a Tragó de Noguera el 1847. 
Arran de la construcció del pantà de Santa Anna, el nucli de Tragó i part del seu terme 
van ser enaiguats. Consegüentment, el 1964 Tragó es va extingir i va ser incorporat 
parcialment al terme d’Os de Balaguer, i la part restant, a Ivars de Noguera.  
PROPOSTA D’ACTUACIONS POSSIBLES:  
1. Aquest nucli perifèric situat a la frontera entre Aragó i Catalunya dista força 
quilòmetres de qualsevol altre cap de municipi. Per tant, és recomanable millorar-ne 
l’accessibilitat i evitar-ne alguns efectes directes, com el despoblament en el qual es 
troba immers. Una possible proposta, tot i que no resoldria la situació legal de disfunció, 
seria establir un pacte amb el municipi limítrof per al manteniment i millora de la 
carretera que comunica Os de Balaguer i Alberola. 
2. Una opció més agosarada seria incorporar l’antic terme de Tartareu a Os de Balaguer. 
En realitat, els nuclis de Tartareu i Alberola corresponen a la mateixa unitat geogràfica, 
atès que estan situats a la vall del barranc del Reguer. D’aquesta manera, Os de 
Balaguer tindria connexió directa amb Alberola i de retruc es resoldria l’actual 
disfunció de Tartareu com a nucli aïllat del seu ajuntament, amb seu a les Avellanes. 
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PENELLES (Noguera) 

 
NÚMERO DE DISFUNCIÓ: 1 
NOM I CAP DEL MUNICIPI: Penelles 
TIPUS DE CONFLICTE: dues falques 
LONGITUD DE LA FALCA: 2,3 km 
POBLACIÓ MUNICIPAL: 505 habitants 
MUNICIPIS LIMÍTROFS A LA DISFUNCIÓ: Bellmunt d’Urgell 
PROPOSTA D’ACTUACIONS POSSIBLES A LA FALCA 1:  
1. Fer una permuta de sòl amb Bellmunt d’Urgell. 
 
NÚMERO DE DISFUNCIÓ: 2. 
NOM I CAP DEL MUNICIPI: Penelles 
TIPUS DE CONFLICTE: pseudofalca 
LONGITUD DE LA FALCA: 4,3 km 
POBLACIÓ MUNICIPAL: 505 habitants 

1

2
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MUNICIPIS LIMÍTROFS A LA DISFUNCIÓ: Castellserà i Montgai. Aquesta és una 
falca que confronta per la part septentrional amb Montgai; per tant, no compleix 
totalment allò que estableix la legislació. Tanmateix, pràcticament està rodejada d’un 
sol municipi, per la qual cosa l’hem considerat en aquest treball com a pseudofalca, 
però no l’hem comptat com a disfunció en el recompte final. 
PROPOSTA D’ACTUACIONS POSSIBLES A LA FALCA 2:  
1. Fer una permuta de sòl amb el municipi de Castellserà. Es podria optar per unir la 
falca amb Castellserà i l’enclavament d’aquest darrer passar-lo a Penelles. Amb aquesta 
opció es posaria remei a dues disfuncions. 
2. En realitat es tracta de tres municipis (Bellmunt, Castellserà i Penelles) que presenten 
una delimitació poc racional; seria convenient redefinir-la. En aquest punt, l’Informe 
Roca proposava la fusió dels municipis de Bellmunt i Penelles i agregar al nou municipi 
l’enclavament de Castellserà.  
 
 
NOTA: Penelles, a banda de les disfuncions comentades, té tres assentaments de 
població (que no són considerats nuclis de població), anomenats Almassor, el Castell 
del Remei i Torreneral, sense accés directe al seu ajuntament.  
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PINÓS (Solsonès) 

 
NOM I CAP DEL MUNICIPI: Pinós 
TIPUS DE CONFLICTE: enclavament anomenat Malagarriga 
SUPERFÍCIE AFECTADA: 103 ha 
POBLACIÓ MUNICIPAL: 307 habitants 
POBLACIÓ AFECTADA: sense determinar 
MUNICIPIS LIMÍTROFS A LA DISFUNCIÓ: Cardona i Navàs 
ANTECEDENTS: Malagarriga era una antiga pertinença, formada per una masia i la 
seva terra de conreu, que es va incorporar a Pinós entre el 1834 i 1842 junt amb la 
quadra de Matadeporros i Cuiner. A banda, Pinós va incorporar els termes d’Ardèvol, 
Sant Just i Matamargó el 1847.  
PROPOSTA D’ACTUACIONS POSSIBLES:  
1. L’enclavament se situa entre Cardona i Navàs, però, atesa la proximitat amb el 
primer, se suggereix establir una permuta de terreny entre Cardona i Pinós. Ara bé, cal 
tenir present que es tracta de dos municipis pertanyents a diferents províncies i que, per 
tant, els canvis suposarien una variació dels límits provincials un cop obtinguda 
l’autorització de l’administració que en té potestat: l’Estat.  
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EL PONT DE SUERT (Alta Ribagorça) 

 
NÚMERO DE DISFUNCIÓ: 1 i 2 
NOM I CAP DEL MUNICIPI: el Pont de Suert 
TIPUS DE CONFLICTE: enclavaments d’Artiga i Casós 
SUPERFÍCIE AFECTADA: 2 ha de Casós i  una superficie indeterminada a Artiga 
POBLACIÓ MUNICIPAL: 2.517 habitants  
POBLACIÓ AFECTADA: 12 habitants a Casós. Artiga està despoblada. 
 

2

1

3
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MUNICIPIS LIMÍTROFS A LA DISFUNCIÓ: Vilaller 
ANTECEDENTS: Artiga i Casós van ser agregats a Llesp el 1853, i aquest, al Pont de 
Suert el 1968. La cartografia actual només representa els límits de Casós. 
PROPOSTA D’ACTUACIONS POSSIBLES:  
Incorporar ambdós enclavaments al municipi de Vilaller. De fet, Artiga ja és gestionat 
actualment per l’Ajuntament de Vilaller. Aquest fet es consentit per Pont de Suert però 
malgrat això, no s’ha formalitzat cap document legal que així ho acrediti oficialment. 
 
NÚMERO DE DISFUNCIÓ: 3 
NOM I CAP DEL MUNICIPI: el Pont de Suert 
TIPUS DE CONFLICTE: nucli d’Erta aïllat del seu ajuntament per un accident 
geogràfic 
POBLACIÓ MUNICIPAL: 2.517 habitants  
POBLACIÓ AFECTADA: 3 habitants 
MUNICIPIS LIMÍTROFS A LA DISFUNCIÓ: Sarroca de Bellera 
ANTECEDENTS: l’actual delimitació de Pont de Suert es configurà el 1968, arran de 
l’agregació dels municipis de Llesp, Malpàs i Viu de Llevata. Prèviament, el terme 
d’Erta fou agregat a Malpàs el 1847. 
PROPOSTA D’ACTUACIONS POSSIBLES:  
La posició geogràfica d’Erta, allunyat de Pont de Suert i de la xarxa bàsica de 
carreteres, de ben segur que ha contribuït a la situació de risc de despoblament que viu 
actualment Erta. L’actual xarxa presenta un petit tram d’1 km que passa pel municipi de 
Sarroca de Bellera.  
1. Proposem retocar els límits de terme entre el Pont de Suert i Sarroca de Bellera, atès 
que l’actual divisió parteix la vall en una línia recta i perpendicular al riu. Alhora, seria 
convenient millorar la xarxa existent per tal de vèncer diferents colls de la serra de 
Peranera. 
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PRATS I SANSOR (Cerdanya) 

 
NOM I CAP DEL MUNICIPI: Prats i Sansor 
TIPUS DE CONFLICTE: urbanització el Pla, considerada nucli partit en dos termes  
SUPERFÍCIE AFECTADA: 90 ha  
POBLACIÓ MUNICIPAL: 284 habitants 
POBLACIÓ AFECTADA: 125 habitants 
MUNICIPIS LIMÍTROFS A LA DISFUNCIÓ: Das (Girona) 
ANTECEDENTS: la història del Pla és relativament recent, atès que es va fundar a 
partir del desenvolupament d’un projecte urbanístic de 1965. Actualment, bona part dels 
habitatges, majoritàriament unifamiliars, són de segona residència.  
PROPOSTA D’ACTUACIONS POSSIBLES: 
La Cerdanya és una de les comarques de muntanya que més ha sofert els efectes de la 
construcció d’habitatges residencials de segon ús. El projecte urbanístic de 1965, 
juntament amb la reduïda grandària del municipi, ha donat lloc aquesta disfunció.  
1. Es proposa arribar a un acord entre el municipi de Das i Prats i Sansor per evitar 
situacions tant poc racionals com que en un mateix carrer hi hagi veïns dels dos 
municipis. 
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PUIGVERD D’AGRAMUNT (Urgell)  

 
NOM I CAP DEL MUNICIPI: Puigverd d’Agramunt 
TIPUS DE CONFLICTE: pseudofalca 
LONGITUD DE LA FALCA: 8,8 km 
POBLACIÓ MUNICIPAL: 281 habitants 
POBLACIÓ AFECTADA: sense determinar 
MUNICIPIS LIMÍTROFS A LA DISFUNCIÓ: Tornabous i Barbens. Aquesta és una 
falca que confronta per la part meridional amb Barbens i, per tant, no compleix 
totalment el que estableix la legislació. Tanmateix, pràcticament està rodejada d’un sol 
municipi, per la qual cosa l’hem considerat en aquest treball com a pseudofalca i 
l’exposem, atès que també se’n fa referència en la disfunció del terme de Tornabous. 
PROPOSTA D’ACTUACIONS POSSIBLES:  
La falca parteix el municipi de Tornabous en dues parts.  
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1. Es proposa que la part meridional de la pseudofalca passi a ser de Tornabous. A la 
vegada, es podria resoldre l’existència de l’enclavament de Tornabous. Aquesta 
proposta es va endegar l’any 1999, però no es va resoldre favorablement per manca de 
procediment adequat. Malgrat que la CJA es mostrà favorable a l’alteració de termes i 
se’n publicà el decret en el DOGC, finalment no es va dur a terme perquè una sentència 
posterior del Tribunal Superior de Catalunya el va anul·lar.  
 
NOTA: Per a més informació vegeu el Dictamen 66/99, segregació d’una part del terme 
municipal de Puigverd d’Agramunt, per a la seva agregació al de Tornabous (cas 
número 3 de l’apartat 13.2 d’aquest estudi). 
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RIALP (Pallars Sobirà) 

 
NÚMERO DE DISFUNCIONS: 1 i 2 
NOM I CAP DEL MUNICIPI: Rialp 
TIPUS DE CONFLICTE: nuclis Caregue i Escàs aïllats del seu ajuntament 
POBLACIÓ MUNICIPAL: 664 habitants 
POBLACIÓ AFECTADA: 22 habitants a Caregue i 30 a Escàs 
MUNICIPIS LIMÍTROFS A LA DISFUNCIÓ: Sort 
ANTECEDENTS: Surp, que havia incorporat, abans de 1857, els termes de Caregue i 
Escàs, fou posteriorment agregat a Rialp l’any 1969. 
PROPOSTA D’ACTUACIONS POSSIBLES: 
1. Es tracta en realitat d’un petit tram de carretera que passa pel municipi de Sort (vegeu 
el requadre blau en el mapa). El límit de terme aprofita, en un tram de 4 km, el torrent 
de Sant Antoni per separar ambdós termes, a excepció, però, de la secció assenyalada. 
Proposem que aquesta part passi a ser de Rialp, atès que Sort tampoc no hi pot accedir 
per la manca d’un pont que travessi el torrent. 
 
 

1
2
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RIBERA D’ONDARA (Segarra) 

 
NÚMERO DE DISFUNCIÓ: 1 i 2 
NOM I CAP DEL MUNICIPI: Ribera d’Ondara (Sant Antolí i Vilanova) 
TIPUS DE CONFLICTE: enclavament anomenat Gramuntell i nucli de Gramuntell 
aïllat del seu ajuntament 
SUPERFÍCIE AFECTADA: 409,8 ha, la superfície de l’enclavament 
POBLACIÓ MUNICIPAL: 459 habitants 
POBLACIÓ AFECTADA: 21 habitants 
MUNICIPIS LIMÍTROFS A LA DISFUNCIÓ: Cervera, Granyena de Segarra, 
Montornès de Segarra i Montoliu de Segarra 
ANTECEDENTS: l’any 1847 Sant Pere dels Arquells incorporà dins del seu terme 
Gramuntell, Llindars, Cabestany, Rubinat, la Sisquella i Timor. L’any 1971, el municipi 
de Sant Pere dels Arquells es fusionà amb Sant Antolí i Vilanova per donar lloc a 
l’actual municipi de Ribera d’Ondara.  
PROPOSTA D’ACTUACIONS POSSIBLES:  
1. La població, per arribar al seu ajuntament, ha de passar primer per Cervera, i després, 
accedir a la N-II fins a Sant Antolí i Vilanova. En total, ha de recórrer 13 km, quan el 
nucli de Granyena de Segarra és a 1 km. Es proposa que sigui unit a aquest darrer 
(proposta de l’Informe Roca).  

1
2

3
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NÚMERO DE DISFUNCIÓ: 3 
NOM I CAP DEL MUNICIPI: Ribera d’Ondara 
TIPUS DE CONFLICTE: enclavament anomenat Montfar. Dins de l’enclavament hi ha 
el poble de Montfar, no considerat nucli per l’INE. 
SUPERFÍCIE AFECTADA: 157,4 ha 
POBLACIÓ MUNICIPAL: 459 habitants 
POBLACIÓ AFECTADA: 4 habitants 
MUNICIPIS LIMÍTROFS AMB LA DISFUNCIÓ: Montmaneu i Talavera 
ANTECEDENTS: l’any 1847 Sant Antolí i Vilanova agregà els termes de Briançó, 
Montfar, Montlleó, Montpalau i Pomar. Posteriorment, l’any 1971, el municipi de Sant 
Antolí i Vilanova i el de Sant Pere dels Arquells es fusionaren per donar lloc a l’actual 
municipi de Ribera d’Ondara.  
PROPOSTA D’ACTUACIONS POSSIBLES:  
1. Unir l’enclavament a Talavera. 
2. Agregar el nucli de Pallerols (Talavera) a Ribera d’Ondara. Aquesta opció permetria 
connectar aquest darrer municipi amb Montfar i, per tant, deixaria de ser un 
enclavament. 
 
 
 
NOTA: Ribera d’Ondara, a banda de les disfuncions mencionades, té assentaments de 
població (que no són considerats nuclis de població) que estan aïllats del seu 
ajuntament. Es tracta dels pobles de Llindars i la Sisquella, els quals l’Informe Roca 
proposava unir a Montoliu de Segarra. 
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RIBERA D’URGELLET (Alt Urgell) 

 
NOM I CAP DEL MUNICIPI: Ribera d’Urgellet (el Pla de Sant Tirs) 
TIPUS DE CONFLICTE: enclavament anomenat Conorbau i lo Baridà 
SUPERFÍCIE AFECTADA: 540 ha 
POBLACIÓ MUNICIPAL: 975 habitants 
POBLACIÓ AFECTADA: sense població 
MUNICIPIS LIMÍTROFS A LA DISFUNCIÓ: Fígols i Alinyà 
ANTECEDENTS: l’enclavament el constituïren unes masies, avui deshabitades, que 
pertanyien a l’antic terme de la Parròquia d’Hortó. L’any 1968, aquest terme, junt amb 
els termes d’Arfa, el Pla de Sant Tirs i Tost, formà el nou municipi de Ribera 
d’Urgellet. 
PROPOSTA D’ACTUACIONS POSSIBLES:  
1. L’enclavament forma part de la serra de Prada i Castellàs i duu les aigües envers el 
torrent de l’Enraiador, és a dir, mostra continuïtat geogràfica amb les Valls d’Aguilar. A 
banda, l’ajuntament més proper a aquest enclavament és el de Noves de Segre. Per tot 
plegat, es proposa agregar l’enclavament a Noves de Segre, la qual cosa coincideix amb 
la proposta de l’Informe Roca.  
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RINER (Solsonès) 

 
NUMERO DE DISFUNCIÓ: 1, 2 i 3 
NOM I CAP DEL MUNICIPI: Riner. Teòricament el cap de municipi se situa al 
Miracle, junt amb el santuari del mateix nom; en realitat, però, l’ajuntament està ubicat 
a la capital comarcal: Solsona.  
TIPUS DE CONFLICTE: nucli de Freixenet, Su i Santa Susanna aïllats del seu 
ajuntament per l’accés d’aquest des d’un municipi veí 
POBLACIÓ MUNICIPAL: 283 habitants 
POBLACIÓ AFECTADA: 100 habitants a Freixenet, 58 a Su i 38 a Santa Susanna 
MUNICIPIS LIMÍTROFS A LA DISFUNCIÓ: Com que estan situats entre el terme de 
Riner i el de Solsona (on hi ha l’ajuntament) podem considerar com a municipis 
limítrofs Clariana de Cardener i Olius. 
ANTECEDENTS: Riner incorporà la quadra de Su l’any 1847. El 2007 van canviar la 
ubicació de la capital del municipi al Miracle, on hi ha un santuari que porta el mateix 
nom. En realitat, però, l’ajuntament s’ubica en un despatx al centre de Solsona i, per 
tant, tots els habitants han de desplaçar-se a la capital de la comarca. Es tracta d’un cas 
peculiar que es reprodueix en dos municipis més del Solsonès (Castellar de la Ribera i 
Odèn), en un del Pallars Jussà (Conca de Dalt) i en un de l’Alt Urgell (les Valls de 
Valira). 
PROPOSTA D’ACTUACIONS POSSIBLES: 
1. Una de les opcions còmodes seria ubicar l’ajuntament al nucli més habitat, en aquest 
cas a Freixenet. A banda, es tracta d’un nucli que està ubicat al centre del municipi i la 
resta de nuclis hi tenen fàcil accés.  
 

2

1

3

4
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NUMERO DE DISFUNCIÓ: 4 
NOM I CAP DEL MUNICIPI: Riner 
TIPUS DE CONFLICTE: falca 
LONGITUD DE LA FALCA: 2,8 km 
POBLACIÓ MUNICIPAL: 283 habitants 
POBLACIÓ AFECTADA: 38 habitants a Santa Susanna 
PROPOSTA D’ACTUACIONS POSSIBLES:  
1. Es proposa una reduïda permuta de territori entre Riner i Clariana de Cardener que 
permeti al primer ampliar la base de la falca. Exactament es proposa agregar la 
superfície per on passa la carretera local que uneix Freixenet i Santa Susanna, d’1 km de 
longitud.  
2. Unir el nucli de Santa Susanna al terme de Clariana de Cardener. 
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SANT GUIM DE LA PLANA (la Segarra) 

  
NÚMERO DE DISFUNCIÓ: 1 
NOM I CAP DEL MUNICIPI: Sant Guim de la Plana 
TIPUS DE CONFLICTE: nucli de Comabella aïllat de la seva capital i amb accés des 
d’un municipi veí 
POBLACIÓ MUNICIPAL: 195 habitants 
POBLACIÓ AFECTADA: 25 habitants 
MUNICIPIS LIMÍTROFS A LA DISFUNCIÓ: Torrefeta i Florejacs i Sant Ramon 
ANTECEDENTS: Comabella es va incorporar a Sant Guim de la Plana el 1847. 
PROPOSTA D’ACTUACIONS POSSIBLES:  
1. Millorar la xarxa de camins interna del municipi. 
2. Tot i que no suposaria un correcció de la disfunció en l’àmbit legal, sí que la 
resoldria, a la pràctica, el fet de traspassar les carreteres asfaltades existents a un ens 
superior, que hauria de vetllar per a la seva conservació i millora, independentment del 
municipi per on passin.  
3. Unir el Far a Sant Guim de la Plana. 
 
 
 

2

1



Anàlisi geogràfica de les disfuncions terrritorials municipals a la província de Lleida mitjançant els SIG 

 
308

NÚMERO DE DISFUNCIÓ: 2 
NOM I CAP DEL MUNICIPI: Sant Guim de la Plana 
TIPUS DE CONFLICTE: nucli de Vicfred aïllat de la seva capital i amb accés des d’un 
municipi veí 
POBLACIÓ MUNICIPAL: 193 habitants 
POBLACIÓ AFECTADA: 47 habitants 
MUNICIPIS LIMÍTROFS A LA DISFUNCIÓ: Massoteres 
ANTECEDENTS: Vicfred es va incorporar a Sant Guim de la Plana el 1847. 
PROPOSTA D’ACTUACIONS POSSIBLES:  
1. Millorar la xarxa de camins interna del municipi. 
2. Incorporar el sud del terme de Massoteres a Sant Guim. 
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SANT LLORENÇ DE MORUNYS (Solsonès) 

 
NOM I CAP DEL MUNICIPI: Sant Llorenç de Morunys 
TIPUS DE CONFLICTE: enclavament anomenat Mola de Lord 
SUPERFÍCIE AFECTADA: 86 ha 
POBLACIÓ MUNICIPAL: 1.032 habitants 
POBLACIÓ AFECTADA: hi resideix una petita comunitat religiosa, dins del santuari 
de Lord. 
MUNICIPIS LIMÍTROFS A LA DISFUNCIÓ: Guixers i Navès 
ANTECEDENTS: es tracta d’un indret religiós que el comte d’Urgell va vendre l’any 
989 a petició del poble i del prior de Sant Llorenç de Morunys. Un cop adquirit, van 
edificar una primera església dedicada a la verge de Lord. 
PROPOSTA D’ACTUACIONS POSSIBLES: 
Es tracta del segon nucli més habitat del Solsonès, però, per contra, és el més petit en 
superfície. A més, el municipi de Sant Llorenç quasi té la consideració d’enclavament 
dins del municipi de Guixers, atès que pràcticament l’envolta. 
1. Proposem una nova delimitació dels municipis de Guixers, Navès i Sant Llorenç més 
d’acord amb la situació socioeconòmica actual. L’Informe Roca plantejava la formació 
d’un municipi anomenat la Vall de Lord a partir dels municipis de la Coma i la Pedra, 
Guixers i Sant Llorenç de Morunys, amb capital en aquest darrer, atès que és la 
principal destinació laboral. 
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SANT MARTÍ DE RIUCORB (Urgell) 

 
NOM I CAP DEL MUNICIPI: Sant Martí de Riucorb, Sant Martí de Maldà 
TIPUS DE CONFLICTE: nucli de Llorenç de Rocafort aïllat de la seva capital i amb 
accés des d’un municipi veí 
POBLACIÓ MUNICIPAL: 683 habitants 
POBLACIÓ AFECTADA: 49 habitants 
MUNICIPIS LIMÍTROFS A LA DISFUNCIÓ: Maldà i Vallbona de les Monges 
ANTECEDENTS: Llorenç de Rocafort fou un municipi fins al 1847, moment que s’uní 
amb Rocafort de Vallbona. Posteriorment, el 1971 ambdós s’agregaren a Sant Martí de 
Riucorb. Aquest procés de fusions, com ha succeït en altres casos, ha donat lloc a un 
municipi mal comunicat internament.  
PROPOSTA D’ACTUACIONS POSSIBLES:  
1. Proposem que el nucli de Llorenç de Rocafort, més pròxim a l’Ajuntament de 
Vallbona de les Monges i al de Maldà que al seu propi ajuntament, situat a Sant Martí 
de Maldà, s’adhereixi a Vallbona de les Monges (proposta de l’Informe Roca). 
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SENTERADA (Pallars Jussà) 

 
NOM I CAP DEL MUNICIPI: Senterada 
TIPUS DE CONFLICTE: enclavament anomenat Larén 
SUPERFÍCIE AFECTADA: 341 ha 
POBLACIÓ MUNICIPAL: 135 habitants 
POBLACIÓ AFECTADA: 2 habitants 
MUNICIPIS LIMÍTROFS A LA DISFUNCIÓ: Sarroca de Bellera i la Torre de 
Cabdella 
ANTECEDENTS: Larén era un antic municipi que el 1947 fou agregat a Senterada, junt 
amb el terme de Cadolla i la quadra de Miravet i els termes de Cérvoles i cases del 
Burguet, Naens, Puigcerver, Lluçà i Reguard per constituir l’actual municipi. 
PROPOSTA D’ACTUACIONS POSSIBLES: 
1. Per accedir a l’enclavament cal usar una carretera que passa pel terme de Sarroca de 
Bellera, al qual es proposa que s’agregui. Per tal d’arribar a un acord que beneficiï els 
dos ajuntaments, poden establir una permuta de sòl equiparable. 
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LA SEU D’URGELL (Alt Urgell) 

 
NÚMERO DE DISFUNCIÓ: 1 
NOM I CAP DEL MUNICIPI: la Seu d’Urgell 
TIPUS DE CONFLICTE: enclavament anomenat Bell-lloc 
SUPERFÍCIE AFECTADA: 51 ha 
POBLACIÓ MUNICIPAL: 13.009 habitants 
POBLACIÓ AFECTADA: indeterminada 
MUNICIPIS LIMÍTROFS A LA DISFUNCIÓ: Alàs i Cerc 
ANTECEDENTS: antigament Bell-lloc havia estat la residència d’estiu dels jesuïtes de 
la Seu d’Urgell, fins a finals del segle XVIII, que va passar a mans privades. Actualment 
és una masia.  
PROPOSTA D’ACTUACIONS POSSIBLES:  
1. Tal com exposàvem en el cas d’Alàs i Cerc, es proposa fer una permuta de territori 
entre la Seu d’Urgell i Alàs i Cerc per tal d’integrar l’enclavament a aquest darrer. 
 
NÚMERO DE DISFUNCIÓ: 2, 3 i 4 
NOM I CAP DEL MUNICIPI: la Seu d’Urgell 
TIPUS DE CONFLICTE: nuclis de Sant Pere, Sant Antoni i el Poble-sec forman un 
continuum urbà amb Sant Pere, Sant Antoni i els Baixos de Calbinyà de les Valls de 
Valira. 
NOTA: el topònim de Baixos de Calbinyà, que figura al costat de Calbinyà, es troba 
mal georeferenciat en la cartografia de l’ICC. En realitat es tracta d’un nucli que forma 
un contínuum urbà amb el Poble-sec de la Seu d’Urgell.  
POBLACIÓ MUNICIPAL: 13.009 habitants 
POBLACIÓ AFECTADA: 174 habitants a Sant Antoni, 61 a Sant Pere i 115 al Poble-
sec 

1
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MUNICIPIS LIMÍTROFS A LA DISFUNCIÓ: les Valls de Valira 
ANTECEDENTS: es tracta de tres nuclis que en termes pràctics són barris de la Seu 
d’Urgell. En els darrers anys, han crescut i una part de la zona edificada es troba sobre 
terres de les Valls de Valira. 
PROPOSTA D’ACTUACIONS POSSIBLES:  
Primer de tot caldria actualitzar els límits de terme que té l’ICC de la Seu d’Urgell, ja 
que hem observat, gràcies al planejament urbanístic, que la delimitació és summament 
imprecisa, especialment el tram que passa per aquests tres nuclis.  
1. Proposem que la part dels nuclis que es troben sobre el terme de les Valls de Valira 
passin a ser de la Seu d’Urgell.  
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SOLSONA (Solsonès) 

 
NOM I CAP DEL MUNICIPI: Solsona 
TIPUS DE CONFLICTE: falca que s’endinsa al terme d’Olius 
LONGITUD DE LA FALCA: 2,3 km 
POBLACIÓ MUNICIPAL: 9.304 habitants 
POBLACIÓ AFECTADA: sense determinar 
MUNICIPIS LIMÍTROFS A LA DISFUNCIÓ: Olius 
ANTECEDENTS: la delimitació del terme de Solsona ha estat revisada recentment. En 
aquell moment, però, no s’hi detecta cap anomalia. 
PROPOSTA D’ACTUACIONS POSSIBLES: 
Es tracta d’una falca que caldria revisar amb mapes històrics del terme, atès que la part 
més extrema de la falca podria arribar a ser un petit enclavament, just on hi ha la granja 
de Cal Sastre (vegeu el mapa adjunt). 
1. Tal com comentàvem en la fitxa d’Olius, caldria establir uns nous límits de termes 
entre Olius i Solsona que responguessin a la realitat funcional actual, beneficiessin el 
conjunt de la població i posessin fi a l’existència de disfuncions entre els dos municipis. 
Una possible opció seria agregar Castellvell i Brics a Solsona. El riu Negre podria ser el 
nou límit de terme. 
2. Una opció més moderada seria incorporar l’enclavament i la “quasi falca” oest 
d’Olius a Solsona.  
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Mapa detallat de la falca de Solsona 

 
 

Font: elaboració pròpia a partir d’un ortofotomapa de l’ICC 
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SORIGUERA (Pallars Sobirà) 

 
 
NÚMERO DE DISFUNCIÓ: 1, 2, 3 i 4  
NOM I CAP DEL MUNICIPI: Soriguera (Vilamur) 
TIPUS DE CONFLICTE: nuclis d’Arcalís, Baro, Escós i Estac aïllats del seu 
ajuntament com a conseqüència del relleu de la zona i de la Noguera Pallaresa.  
POBLACIÓ MUNICIPAL: 368 habitants 
POBLACIÓ AFECTADA: 26 habitants a Arcalís, 49 a Baro, 28 a Escós i 23 a Estac 
MUNICIPIS LIMÍTROFS A LA DISFUNCIÓ: Sort i Baix Pallars 
ANTECEDENTS: Soriguera incorporà els termes extingits de Freixa, Llagunes, 
Malmercat, Puiforniu, Llavaners, Rubió, Tornafort i Vilamur el 1847. Posteriorment, 
l’any 1972, agregà l’antic terme d’Estac (format pels antics termes d’Arcalís, Baro, 
Escós, Estac i Mencui) per constituir l’actual municipi. L’any 2007 va canviar la capital 
de municipi, que va passar de Soriguera a Vilamur. 
PROPOSTA D’ACTUACIONS POSSIBLES:  
En aquest cas, per arribar a l’ajuntament, els habitants dels nuclis han de fer 3 km fora 
del terme, per la carretera nacional 260, si hi van pel pont de Savarneda, o 4 km si hi 
van per Sort. Tant per una banda com per l’altra cal sumar-hi uns quants quilòmetres 
més fins a arribar a l’Ajuntament de Vilamur. Tot i que circular per un tram de carretera 
de fora del terme creiem que no hauria de suposar gaires problemes, atès que es tracta 
d’una nacional en bon estat, aquests nuclis tenen més pròxims altres ajuntaments forans 
que el seu propi. A tall d’exemple, des de Baro, que és el nucli més poblat, fins a 
Vilamur, anant per la carretera més ràpida, hi ha un total de 18 km, mentre que fins a 

1
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Sort n’hi ha 8 i fins a Gerri de la Sal tan sols 5. La proximitat geogràfica a l’Ajuntament 
de Baix Pallars i al de Sort juga en contra del de Soriguera. Per tot plegat, proposem: 
1. Que els nuclis mencionats passin a ser de Gerri de la Sal o de Sort, on hi ha la 
primera destinació laboral. Òbviament, seria important saber les preferències dels veïns 
dels nuclis.  
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TALARN (Pallars Jussà) 

 
NÚMERO DE DISFUNCIÓ: 1 
NOM I CAP DEL MUNICIPI: Talarn 
TIPUS DE CONFLICTE: nucli de Nerets aïllat del seu ajuntament com a conseqüència 
d’un accident geogràfic. En aquest cas la Noguera Pallaresa actua com a barrera. 
POBLACIÓ MUNICIPAL: 523 habitants 
POBLACIÓ AFECTADA: 28 habitants a Nerets 
MUNICIPIS LIMÍTROFS A LA DISFUNCIÓ: Tremp 
ANTECEDENTS: el terme de Talarn incorporà Susterris abans de 1842 i Castilló 
d’Encús l’any 1846. 
PROPOSTA D’ACTUACIONS POSSIBLES:  
Nerets o la central Fecsa-Nerets han de passar per Tremp per accedir al seu ajuntament. 
1. Es proposa una permuta de territori entre ambdós municipis. Un bon acord hauria de 
beneficiar els dos ajuntaments, especialment Tremp, que presenta una de les 
morfologies municipals més peculiars de tot Catalunya. 
 
NÚMERO DE DISFUNCIÓ: 2 
NOM I CAP DEL MUNICIPI: Talarn 
TIPUS DE CONFLICTE: l’Acadèmia General Bàsica, considerada nucli de població, 
forma un contínuum urbà amb l’Acadèmia General Bàsica de Tremp. 
POBLACIÓ MUNICIPAL: 523 habitants 
POBLACIÓ AFECTADA: 154 habitants a l’Acadèmia General Bàsica de suboficials 
MUNICIPIS LIMÍTROFS A LA DISFUNCIÓ: Tremp 
ANTECEDENTS: els mateixos que en la disfunció 1 

1
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PROPOSTA D’ACTUACIONS POSSIBLES:  
1. Es proposa una permuta de territori entre ambdós municipis. L’antic terme de Gurp 
(amb Santa Engràcia, Gurp, Tendrui i Sant Adrià), on se situa l’Acadèmia General 
Bàsica, va ser unit a Tremp el 1970. Es proposa que aquesta part s’agregui a Talarn, 
atesa la continuïtat geogràfica, i per contra, que Talarn cedeixi la part meridional del seu 
terme a Tremp. Aquesta permuta implicaria una gran millora en la gestió dels municipis 
de Tremp i Talarn, especialment del primer, amb 22 disfuncions trobades. 
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TALAVERA (Segarra) 

 
 
NOM I CAP DEL MUNICIPI: Talavera 
TIPUS DE CONFLICTE: nucli de Pallerols aïllat de la seva capital i amb accés des 
d’un municipi veí (Ribera d’Ondara).  
POBLACIÓ MUNICIPAL: 290 habitants 
POBLACIÓ DEL NUCLI AFECTAT: 61 habitants 
MUNICIPIS LIMÍTROFS A LA DISFUNCIÓ: Ribera d’Ondara 
ANTECEDENTS: l’any 1847 es formà l’actual terme, amb el nom de Civit, fruit de la 
unió dels ajuntaments de Bellmunt, Civit, Pavia, Santa Fe de Montfred, Pallerols, 
Rodell i Talavera. L’any 1877 el terme de Civit passa a anomenar-se Talavera. 
PROPOSTA D’ACTUACIONS POSSIBLES:  
1. Unir l’enclavament de Montfar a Talavera, fet que permetria una connexió directa 
amb l’ajuntament, ubicat a Talavera, a partir de camins que caldria asfaltar. 
2. Agregar el nucli de Pallerols al terme de Ribera d’Ondara. Aquesta opció permetria a 
aquest darrer municipi eliminar el seu enclavament (Montfar). 
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TORNABOUS (Urgell) 

 
 
NÚMERO DE DISFUNCIÓ: 1, 2 i 3 
NOM I CAP DEL MUNICIPI: Tornabous 
TIPUS DE CONFLICTE: enclavament anomenat el Tarròs i la Guardià i nuclis de la la 
Guàrdia i del Tarròs aïllats de la seva capital i amb accés des d’un municipi veí 
SUPERFÍCIE AFECTADA: 939,06 ha 
POBLACIÓ MUNICIPAL: 871 habitants 
POBLACIÓ AFECTADA: 162 habitants a la Guàrdia i 93 al Tarròs. En total sumen 
255 habitants. 
MUNICIPIS LIMÍTROFS A LA DISFUNCIÓ: Puigverd d’Agramunt 
ANTECEDENTS: l’any 1847, Tornabous incorporà els termes de la Guàrdia i el Tarròs. 
L’any 1949, en plena etapa franquista, Tornabous va segregar una part del seu terme 
(Boldú) per incorporar-lo a la Fuliola. 
PROPOSTA D’ACTUACIONS POSSIBLES:  
La pseudofalca de Puigverd d’Agramunt parteix el municipi de Tornabous en dues 
parts, la qual cosa dóna lloc a un enclavament.  
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1. Es proposa que la part meridional de la pseudofalca de Puigverd d’Agramunt passi a 
ser de Tornabous. L’enclavament que ocasiona aquesta falca es va mirar de corregir, 
però no es va resoldre favorablement per manca de procediment adequat. Malgrat que la 
CJA es mostrà favorable a l’alteració de termes i se’n publicà el decret en el DOGC, 
finalment no es va dur a terme perquè una sentència posterior del Tribunal Superior de 
Catalunya el va anul·lar. Per a més informació vegeu el Dictamen 66/99, cas número 3 
de l’apartat 13.2 d’aquest estudi. 
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TORREFARRERA (Segrià) 

 
NÚMERO DE DISFUNCIÓ: 1 i 2 
NOM I CAP DEL MUNICIPI: Torrefarrera 
TIPUS DE CONFLICTE: enclavament tangent de Malpartit (només té continuïtat amb 
Torrefarrera per un punt) i nucli de Malpartit aïllat del seu ajuntament per l’accés des 
d’un municipi veí 
SUPERFÍCIE AFECTADA: 1.626,3 ha 
POBLACIÓ MUNICIPAL: 4.309 habitants 
POBLACIÓ AFECTADA: 36 habitants al nucli de Malpartit i 41 al conjunt de 
l’enclavament 
MUNICIPIS LIMÍTROFS A LA DISFUNCIÓ: Almacelles, Alpicat i Alguaire 
ANTECEDENTS: l’antic terme de Malpartit fou agregat a Torrefarrera el 1847, la qual 
cosa va donar lloc a un enclavament més gran que el terme original de Torrefarrera.  
PROPOSTA D’ACTUACIONS POSSIBLES:  
1. Atesa la gran superfície del Malpartit en termes absoluts i relatius, creiem 
recomanable establir unes permutes de terreny entre els municipis afectats. 
L’enclavament es podria repartir entre Alpicat i Rosselló, que haurien de compensar 
Torrefarrera amb superfícies de terreny amb valors cadastrals equiparables.  
2. L’enclavament passa en la seva totalitat a Alpicat, que ja és el nucli que exerceix les 
funcions de capital de terme sobre la població de Malpartit (proposta de l’Informe 
Roca). 
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TORREFETA I FLOREJACS (Segarra) 

 
 
NÚMERO DE DISFUNCIÓ: 1 
NOM I CAP DEL MUNICIPI: Torrefeta i Florejacs, Torrefeta 
TIPUS DE CONFLICTE: enclavament anomenat les Cases de la Serra 
SUPERFÍCIE AFECTADA: 563,5 ha 

1
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POBLACIÓ MUNICIPAL: 634 habitants 
POBLACIÓ AFECTADA: 4 habitants 
MUNICIPIS LIMÍTROFS A LA DISFUNCIÓ: Sanaüja, Biosca, Vilanova de l’Aguda i 
Pinell de Solsonès 
ANTECEDENTS: la particularitat de la grandària i la forma d’aquest municipi rau en la 
història de les seves fusions. El 1972 Torrefeta i Florejacs es fusionaren i formaren 
l’actual municipi, amb el nom de Torrefló. Anteriorment, l’any 1847, el municipi de 
Torrefeta havia agregat els termes extingits de Bellveí, Castellmeià, Sedó i Riber. El 
municipi de Florejacs, d’altra banda, havia sumat els termes de Gra, Granollers, 
Selvanera, Palou, Sant Martí de la Morana i les Sitges. El municipi de Torrefló canvià 
de denominació a Torreflor, i finalment, l’any 1994, passa a dir-se el nom actual. 
PROPOSTES D’ACTUACIONS POSSIBLES:  
1. Es proposa fer una permuta de territori entre Torrefeta i Florejacs i Sanaüja per tal 
que l’enclavament formi part d’aquest darrer, atès que hi ha una proximitat geogràfica. 
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Mapa detallat de les disfuncions 2, 3, 4, 5, 6 i 7 
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NÚMERO DE DISFUNCIÓ: 2, 3, 4, 5 i 6 
NOM I CAP DEL MUNICIPI: Torrefeta i Florejacs 
TIPUS DE CONFLICTE: nuclis de Florejacs, Gra, la Morana, Palou i Sant Martí de la 
Morana aïllats de la seva capital i amb accés des d’un municipi veí 
POBLACIÓ MUNICIPAL: 633 habitants 
POBLACIÓ AFECTADA: 49 habitants a Florejacs, 25 a Gra, 69 a la Morana, 49 a 
Palou i 25 a Sant Martí de la Morana 
MUNICIPIS LIMÍTROFS A LA DISFUNCIÓ: Guissona 
ANTECEDENTS: els mateixos que la disfunció número 1 
PROPOSTA D’ACTUACIONS POSSIBLES:  
1. L’Informe Roca proposa l’agregació d’aquests nuclis al municipi de Guissona. Amb 
aquesta actuació es resoldria a la vegada l’enclavament Mas d’en Porta, de Guissona. 
2. Una altra opció menys dràstica per al municipi de Torrefeta i Florejacs seria que 
l’enclavament de Guissona passés a ser del primer mitjançant una permuta de territoris. 
La supressió de l’enclavament i la millora de la xarxa viària reduirien el temps de 
desplaçament d’aquests nuclis al seu ajuntament.  
 
 
NÚMERO DE DISFUNCIÓ: 7 
NOM I CAP DEL MUNICIPI: Torrefeta i Florejacs 
TIPUS DE CONFLICTE: nucli de Selvanera aïllat de la seva capital i amb accés des 
d’un municipi veí 
POBLACIÓ MUNICIPAL: 633 habitants 
POBLACIÓ DEL NUCLI AFECTAT: 72 habitants 
MUNICIPIS LIMÍTROFS A LA DISFUNCIÓ: Guissona 
ANTECEDENTS: els mateixos que la disfunció número 1 
PROPOSTA D’ACTUACIONS POSSIBLES:  
1. El nucli de Selvanera té Guissona a mig camí de Torrefeta. Proposem que Selvanera, 
junt amb l’assentament de Granollers, passi a ser del municipi de Guissona (proposta 
parcial de l’Informe Roca).  
 
NOTA: la pertinença del Llor a Torrefeta, que antigament era una disfunció, s’ha resolt 
darrerament amb l’actuació d’asfaltar un antic camí. A tall de curiositat, cal dir que 
aquest funciona com a límit de terme amb el municipi de Tarroja. 
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TREMP (Pallars Jussà) 

 
NONBRE DE DISFUNCIÓ: 1 
NOM I CAP DEL MUNICIPI: Tremp 
TIPUS DE CONFLICTE: enclavament d’Enrens i Casa Trepadús 
SUPERFÍCIE AFECTADA: 839 ha 
POBLACIÓ MUNICIPAL: 6.711 habitants 
POBLACIÓ AFECTADA: sense població 
MUNICIPIS LIMÍTROFS A LA DISFUNCIÓ: el Pont de Suert 
ANTECEDENTS: amb l’aplicació de la Constitució de Cadis, Enrens i Casa Trepadús 
formaren ajuntament. El poble havia nascut a recer del castell d’Enrens. Atesa la seva 
reduïda població s’uní en un primer moment a Casterner de les Olles. Posteriorment, el 

1

de la 3 a la 7

8, 9, 10, 11

de la 12 a la 16

17 i 18

de la 19 a la 22

2



Anàlisi geogràfica de les disfuncions terrritorials municipals a la província de Lleida mitjançant els SIG 

 
329

1847, aquest darrer s’agregà al d’Espluga de Serra. Finalment, l’any 1970 Espluga de 
Serra, junt amb altres municipis, s’afegí a l’actual municipi de Tremp.  
PROPOSTA D’ACTUACIONS POSSIBLES:  
1. L’enclavament està envoltat del municipi de Pont de Suert, al qual es proposa 
adherir-se (Informe Roca). 
 
NONBRE DE DISFUNCIÓ: 2 
NOM I CAP DEL MUNICIPI: Tremp 
TIPUS DE CONFLICTE: gran enclavament que inclou els antics termes d’Espluga de 
Serra, Fígols de Tremp, Gurp, Sapeira i Tendrui. Aquest enclavament encapçala la llista 
d’enclavaments a Catalunya segons la grandària.  
SUPERFÍCIE AFECTADA: 26.887 ha 
POBLACIÓ MUNICIPAL: 6.711 habitants 
 
NOTA: atesa l’extensió de l’enclavament i el nombre de disfuncions que s’hi trobem, 
hem cregut convenient abordar aquest zona per àmbits, en funció de les propostes 
d’actuacions que exposem. 
 
ÀMBIT SEPTENTRIONAL DE LA DISFUNCIÓ:  
 
NOMBRE DE DISFUNCIÓ: 3, 4, 5, 6 i 7 
TIPUS DE CONFLICTE: nuclis aïllats del seu ajuntament per un accident geogràfic 
POBLACIÓ AFECTADA: 55 habitants a Aulàs, 56 a Espluga de Serra, 10 als Masos de 
Tamúrcia, 17 a la Torre de Tamúrcia i 4 a Sapeira 
MUNICIPIS LIMÍTROFS A LA DISFUNCIÓ: Conca de Dalt, el Pont de Suert i Salàs 
de Pallars 
ANTECEDENTS: aquesta zona s’identifica amb dos antics termes que el 1970 van ser 
units a Tremp: Espluga de Serra i Sapeira. Ambdós, el 1847, s’havien agregat altres 
petits municipis de la zona. D’aquesta manera, Espluga de Serra havia incorporat els 
municipis d’Aulàs, el Castellet, Casterner de les Olles, Llastarri, els Masos de 
Tamúrcia, la quadra d’en Llosa (unit el 1842 a Espluga de Serra) i la Torre de 
Tamúrcia. D’altra banda, Sapeira s’afegí el 1847 els municipis d’Escarlà, Espills, 
Esplugafreda, Orrit i Tercui.  
PROPOSTA D’ACTUACIONS POSSIBLES:  
1. Es proposa unir aquests nuclis (a excepció de Tercui), que corresponen històricament 
i topogràficament a un sector ribagorçà (la Terreta), al terme de Pont de Suert (proposta 
parcial de l’Informe Roca). 
 
NOMBRE DE DISFUNCIÓ: 8, 9, 10 i 11 
TIPUS DE CONFLICTE: nuclis aïllats del seu ajuntament per l’accés a aquest des d’un 
municipi veí. El nucli de l’Acadèmia General Bàsica té doble disfunció al estar aïllat del 
seu ajuntament i alhora formar un contínuum urbà amb l’Acadèmia General Bàsica de 
Talarn. 
POBLACIÓ AFECTADA: 11 habitants a Gurp, 26 a Santa Engràcia i 313 a l’Acadèmia 
General Bàsica 
MUNICIPIS LIMÍTROFS A LA DISFUNCIÓ: Talarn 
ANTECEDENTS: l’any 1970 Tremp incorporà els termes de Fígols de Tremp i Gurp. 
Aquests, anteriorment, l’any 1847, havien incorporat els termes de Castissent, 
Claramunt, Eroles i Puigverd per part de Fígols de Tremp i, d’altra banda, Gurp havia 
sumat els termes de Sant Adrià, Santa Engràcia i Tendrui. 
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PROPOSTA D’ACTUACIONS POSSIBLES:  
1. Es proposa que tot aquest àmbit s’agregui a Talarn atesa la seva proximitat geogràfica 
(Informe Roca); per contra, la part meridional de Talarn hauria de passar a Tremp. 
 
NOMBRE DE DISFUNCIÓ: 12, 13, 14, 15 i 16 
TIPUS DE CONFLICTE: nuclis aïllats del seu ajuntament atès que tenen l’accés per un 
municipi veí, a excepció de Tercui, que resta aïllat del seu ajuntament per un accident 
geogràfic. 
POBLACIÓ AFECTADA: 27 habitants a Eroles, 9 a Fígols de Tremp, 6 a Sant Adrià, 7 
a Tendrui i 2 a Tercui 
MUNICIPIS LIMÍTROFS A LA DISFUNCIÓ: Talarn 
ANTECEDENTS: els mateixos que els del grup de disfuncions anteriors. Tercui, però, 
va ser agregat el 1847 al municipi de Sapeira, i aquest, a Tremp el 1970. 
PROPOSTA D’ACTUACIONS POSSIBLES:  
1. Es proposa arribar a un acord amb Talarn a través de permutes de territori per tal de 
posar fi a les seves respectives disfuncions. L’àrea que envolta Tremp, que actualment 
és de Talarn, caldria que passés a ser de Tremp. 
 
NOMBRE DE DISFUNCIÓ: 17 i 18 
TIPUS DE CONFLICTE: enclavament de Puigcercós i nucli de Puigcercós aïllat del 
seu ajuntament i amb accés per un municipi veí 
SUPERFICIE AFECTADA: 163 ha 
POBLACIÓ AFECTADA: 48 habitants 
MUNICIPIS LIMÍTROFS A LA DISFUNCIÓ: Castell de Mur i Talarn 
ANTECEDENTS: Puigcercós es va incorporar al terme de Palau de Noguera el 1846, i 
aquest, a Tremp el 1971. 
PROPOSTA D’ACTUACIONS POSSIBLES:  
1. Les mateixes que les del grup de disfuncions anteriors. 
 
NOMBRE DE DISFUNCIÓ: 19, 20, 21 i 22 
TIPUS DE CONFLICTE: enclavament de Vilamitjana i nuclis de Palau de Noguera, 
Suterranya i Vilamitjana aïllats del seu ajuntament per l’accés des d’un municipi veí 
SUPERFICIE AFECTADA: 2.102 ha 
POBLACIÓ AFECTADA: 75 habitants a Palau de Noguera, 58 a Suterranya i 205 a 
Vilamitjana 
MUNICIPIS LIMÍTROFS A LA DISFUNCIÓ: Talarn 
ANTECEDENTS: els antics termes de Palau de Noguera, Suterranya i Vilamitjana 
foren agregats a Tremp el 1971. 
PROPOSTA D’ACTUACIONS POSSIBLES:  
1. Les mateixes que les del grup de disfuncions anterior. 
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VALL DE CARDÓS (Pallars Sobirà) 

 
NOM I CAP DEL MUNICIPI: Vall de Cardós, Ribera de Cardós 
TIPUS DE CONFLICTE: nucli de Lladrós aïllat del seu ajuntament per l’accés a aquest 
des d’un municipi veí 
POBLACIÓ MUNICIPAL: 404 habitants 
POBLACIÓ AFECTADA: 37 habitants  
MUNICIPIS LIMÍTROFS A LA DISFUNCIÓ: Esterri de Cardós 
ANTECEDENTS: la Vall de Cardós és el producte final de la fusió dels municipis 
d’Estaon i Ribera de Cardós. Anteriorment, aquests municipis havien agregat entre el 
1946 i 1947 els municipis d’Ainet de Cardós, Anàs, Bonestarre, i Lladrós, per part 
d’Estaon, i Cassibrós i Surri, per part de Ribera de Cardós. 
PROPOSTA D’ACTUACIONS POSSIBLES:  
1. En realitat es tracta d’un tram d’1 km de carretera comarcal que passa pel municipi 
d’Esterri de Cardós; per tant, és una disfunció d’ordre menor. Ara bé, si volem resoldre 
la disfunció es proposa incorporar Benante a Ribera de Cardós. 
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VALLBONA DE LES MONGES (Urgell) 

 
 
NOM I CAP DEL MUNICIPI: Vallbona de les Monges 
TIPUS DE CONFLICTE: nucli de Montblanquet aïllat de la seva capital per l’accés des 
d’un municipi veí 
POBLACIÓ MUNICIPAL: 264 habitants 
POBLACIÓ AFECTADA: 17 habitants  
MUNICIPIS LIMÍTROFS A LA DISFUNCIÓ: els Omells de na Gaia 
ANTECEDENTS: Montblanquet s’uní a Vallbona de les Monges el 1847. 
PROPOSTA D’ACTUACIONS POSSIBLES:  
1. Montblanquet, per accedir a Vallbona de les Monges, ha de passar pels Omells de na 
Gaià, municipi al qual es proposa que s’uneixi (Informe Roca).  
2. Millorar l’accessibilitat amb la xarxa de camins existents. De fet, només hi ha un petit 
tram sense asfaltar. Ara bé, coincideix amb el GR-175. 
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VALLFOGONA DE BALAGUER (Noguera) 

 
NÚMERO DE DISFUNCIÓ: 1 
NOM I CAP DEL MUNICIPI: Vallfogona de Balaguer 
TIPUS DE CONFLICTE: nucli de la Ràpita aïllat de la seva capital per l’accés des d’un 
municipi veí 
POBLACIÓ MUNICIPAL: 1.847 habitants 
POBLACIÓ AFECTADA: 295 habitants 
MUNICIPIS LIMÍTROFS A LA DISFUNCIÓ: Balaguer  
ANTECEDENTS: la Ràpita era un antic terme que es va agregar a Vallfogona de 
Balaguer el 1847. 
PROPOSTA D’ACTUACIONS POSSIBLES:  
1. Per proximitat geogràfica i funcionalitat la població de la Ràpita està més vinculada a 
Balaguer, l’ajuntament del qual es troba a mitja distància que el de Vallfogona. Se’n 
proposa l’agregació a Balaguer (proposta de l’Informe Roca). 
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2. Una millora de la xarxa interna de carreteres existents permetria optimitzar 
l’accessibilitat entre la Ràpita i Vallfogona de Balaguer sense haver de passar per la C-
13. 
3. Fer una permuta de territori entre Balaguer i Vallfogona de Balaguer de tal manera 
que una part de la C-13 (entre el km 28 i el km 30) sigui emprada com a nou límit entre 
els dos municipis. 
 
NÚMERO DE DISFUNCIÓ: 2 
NOM I CAP DEL MUNICIPI: Vallfogona de Balaguer 
TIPUS DE CONFLICTE: nucli de l’Hostal Nou i la Codosa contigu al nucli de 
Balaguer 
POBLACIÓ MUNICIPAL: 1.735 habitants 
POBLACIÓ AFECTADA: 440 habitants 
MUNICIPIS LIMÍTROFS A LA DISFUNCIÓ: Balaguer  
ANTECEDENTS: els mateixos que en la disfunció anterior 
PROPOSTA D’ACTUACIONS POSSIBLES:  
1. Agregar el nucli de l’Hostal Nou i la Codosa al municipi de Balaguer i compensar el 
municipi de Vallfogona de Balaguer, atès que al nucli s’hi troba una activitat econòmica 
significativa per a la zona. 
 
En la següent imatge s’observa, gràcies als cartells indicadors, on comencen i on acaben 
els nuclis esmentats. 
 
Imatge dels límits dels nuclis de Balaguer i l’Hostal Nou i la Codosa a la carretera C-148a 

 
Font: Google Maps. Data de la captura de la imatge: agost de 2009. Revisió: novembre de 2012 
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LES VALLS DE VALIRA (Alt Urgell) 

 
NÚMERO DE DISFUNCIÓ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7 
NOM I CAP DEL MUNICIPI: les Valls de Valira. La casa consistorial és situa a 
Anserall però les oficines administratives estan ubicades al centre de la Seu d’Urgell. 
Aquest fet, determina Anserall com a cap de municipi teòric, atès que a la pràctica 
l’administració i les gestions es fan fora del municipi. 
TIPUS DE CONFLICTE: nuclis d’Anserall, Arcavell, Ars, Asnurri, Civis i Sant Joan 
Fumat aïllats del seu ajuntament com a conseqüència de l’ubicació d’aquest fora del 
terme municipal. 
SUPERFÍCIE AFECTADA: 68 ha 
POBLACIÓ MUNICIPAL: 953 habitants 
POBLACIÓ AFECTADA: 96 habitants a Anserall, 47 a Arcavell, 34 a Ars, 28 a 
Asnurri, 38 a Civis i 37 a Sant Joan Fumat.  
MUNICIPIS LIMÍTROFS A LA DISFUNCIÓ: la Seu d’Urgell 
ANTECEDENTS: Les Valls de Valira és constituí al 1970 per la fusió dels municipis 
d’Anserall, Arcavell, Ars i Bescaran. 
PROPOSTA D’ACTUACIONS POSSIBLES:  
1. Es proposa ubicar les oficines de l’ajuntament a la casa consistorial d’Anserall.  

11

3

8

9

12 a 17

1 a 7

10
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NOTA: Les següents disfuncions donen per suposat que l’Ajuntament ha d’estar ubicat 
a Anserall.  
 
 
NÚMERO DE DISFUNCIÓ: 8 
NOM I CAP DEL MUNICIPI: les Valls de Valira (Anserall) 
TIPUS DE CONFLICTE: enclavament anomenat Vinyer de Bescaran 
SUPERFÍCIE AFECTADA: 68 ha 
POBLACIÓ MUNICIPAL: 953 habitants 
POBLACIÓ AFECTADA: sense determinar 
MUNICIPIS LIMÍTROFS A LA DISFUNCIÓ: Arsèguel, Estamariu i el Pont de Bar 
ANTECEDENTS: Bescaran pertanyé en senyoria i jurisdicció al capítol de la catedral 
d’Urgell fins a la desamortització. El 1970 Bescaran es fusiona amb Anserall, Arcavell, 
Ars i Civís per constituir l’actual municipi de les Valls de Valira. 
PROPOSTA D’ACTUACIONS POSSIBLES:  
1. L’enclavament se situa geogràficament a la vall d’Arsèguel, on seria lògic que 
encaixés i s’agregés. 
 
 
NÚMERO DE DISFUNCIÓ: 9 
NOM I CAP DEL MUNICIPI: les Valls de Valira (Anserall) 
TIPUS DE CONFLICTE: nucli de Bescaran aïllat del seu ajuntament com a 
conseqüència d’un accident geogràfic 
POBLACIÓ MUNICIPAL: 953 habitants 
POBLACIÓ AFECTADA: 89 habitants 
MUNICIPIS LIMÍTROFS A LA DISFUNCIÓ: Estamariu, la Seu d’Urgell 
ANTECEDENTS: els mateixos que en l’anterior disfunció 
PROPOSTA D’ACTUACIONS POSSIBLES:  
Per accedir al seu ajuntament primer s’ha de passar per Estamariu i la Seu d’Urgell, en 
un trajecte de més de 15 km, deu dels quals cal fer-los per un tram de muntanya amb 
forts desnivells i corbes. Hauria estat lògic que el 1970 s’hagués fusionat amb 
Estamariu, que es troba a 5 km, i no amb les Valls de Valira. Sovint, ens trobem que, 
per raons de discòrdia històrica entre nuclis de poblacions veïnes, les fusions van 
materialitzar-se de manera poc funcional. Aquest va ésser el cas de Bescaran. 
Prèviament a les fusions de 1970, es consultà al mateix ajuntament a qui preferia 
agregar-se.  
1. Proposem que es replantegi de nou l’opció de fusionar Bescaran i Estamariu. 
 
 
NÚMERO DE DISFUNCIÓ: 10 
NOM I CAP DEL MUNICIPI: les Valls de Valira (Anserall) 
TIPUS DE CONFLICTE: nucli de Calbinyà aïllat del seu ajuntament per l’accés des 
d’un municipi veí 
POBLACIÓ MUNICIPAL: 953 habitants 
POBLACIÓ AFECTADA: 57 habitants 
MUNICIPIS LIMÍTROFS A LA DISFUNCIÓ: la Seu d’Urgell 
ANTECEDENTS: Calbinyà s’incorpora a Anserall el 1847. Posteriorment, el 1970, 
Anserall, junt amb Arcavell, Ars, Bescaran i Civís, constituí el municipi de les Valls de 
Valira. 
PROPOSTA D’ACTUACIONS POSSIBLES:  
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Calbinyà se situa a 1 km de distància del seu ajuntament en línia recta, però, com que no 
hi té un accés directe, ha de passar per la Seu d’Urgell per accedir fins a Anserall.  
1. Proposem que aprofiti un camí existent que baixa fins a la carretera nacional 145 i 
s’habiliti el camí com a accés ràpid. 
2. Agregar Calbinyà a la Seu d’Urgell. 
 
NÚMERO DE DISFUNCIÓ: 11 
NOM I CAP DEL MUNICIPI: les Valls de Valira (Anserall) 
TIPUS DE CONFLICTE: nucli d’Os de Civís aïllat del seu ajuntament com a 
conseqüència d’un accident geogràfic 
POBLACIÓ MUNICIPAL: 953 habitants 
POBLACIÓ AFECTADA: 167 habitants 
MUNICIPIS LIMÍTROFS A LA DISFUNCIÓ: limita amb Andorra. 
ANTECEDENTS: Os de Civís, junt amb Argolell i Asnurri, s’agrega a Civís el 1847. 
Aquest darrer es fusionà amb Anserall, Arcavell, Ars i Bescaran per constituir l’actual 
municipi l’any 1970. 
PROPOSTA D’ACTUACIONS POSSIBLES:  
La particularitat d’aquesta disfunció rau en el fet que per accedir al nucli cal travessar la 
frontera amb Andorra. A prop del nucli de Sant Julià de Lòria hi ha la carretera que 
porta fins a Os de Civís.  
1. Proposem la millora de l’actual pista forestal que uneix Os de Civís amb Civís per tal 
d’evitar dependre dels accessos i serveis d’Andorra. Cal tenir present que l’actual 
situació pot generar contratemps importants, perquè és una parròquia d’Andorra la que 
fa el manteniment de la carretera i alguns dels serveis habituals en aquestes vies, com és 
la imprescindible retirada de la neu a l’hivern.  
 
 
NÚMERO DE DISFUNCIÓ: 12, 13, 14, 15, 16 i 17 
NOM I CAP DEL MUNICIPI: les Valls de Valira (Anserall) 
TIPUS DE CONFLICTE: els nuclis Baixos de Calbinyà, Sant Antoni i Sant Pere 
presenten doble disfunció: resten aïllats del seu ajuntament per l’accés des d’un 
municipi veí  i formen un contínuum urbà amb els nuclis de Poble-sec, Sant Antoni i 
Sant Pere de la Seu d’Urgell. 
NOTA: El topònim de Baixos de Calbinyà, que en la cartografia de l’ICC figura al 
costat de Calbinyà, es troba mal georeferenciat. En realitat es tracta d’un nucli que 
forma contínuum urbà amb el Poble-sec de la Seu d’Urgell. A continuació s’adjunta un 
mapa d’aquest nucli pertanyent al Pla d’ordenació urbanística de les Valls de Valira. 
POBLACIÓ MUNICIPAL: 953 habitants 
POBLACIÓ AFECTADA: 178 habitants a Baixos de Calbinyà, 46 a Sant Antoni i 55 a 
Sant Pere 
MUNICIPIS LIMÍTROFS A LA DISFUNCIÓ: la Seu d’Urgell 
PROPOSTA D’ACTUACIONS POSSIBLES:  
Un primer pas a dur a terme de manera imprescindible és l’actualització dels límits de 
terme de la Seu d’Urgell i les Valls de Valira, ja que hi hem observat una gran 
imprecisió.  
1. Proposem que la part dels nuclis que es troben sobre el terme de les Valls de Valira 
passin a ser de la Seu d’Urgell. Per contra, cal avaluar si l’Ajuntament de la Seu ha de 
compensar econòmicament l’Ajuntament de les Valls de Valira. 
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Ortofoto de Baixos de Calbinyà i el Poble-sec amb el límit de terme oficial imprecís de l’ICC 

 
Font: elaboració pròpia a partir d’un ortofotomapa de l’ICC 

 
 
 
 
Detall de les normes urbanístiques del nucli Baixos de Calbinyà amb un polígon previst 
d’actuació urbanística al marge esquerre 

 

 
Font: Ajuntament de les Valls de Valira 
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VILALLER (Alta Ribagorça) 

 
NOM I CAP DEL MUNICIPI: Vilaller 
TIPUS DE CONFLICTE: nucli de Senet aïllat del seu ajuntament per l’accés des d’una 
altra comunitat autònoma 
POBLACIÓ MUNICIPAL: 691 habitants 
POBLACIÓ AFECTADA: 120 habitants 
MUNICIPIS LIMÍTROFS A LA DISFUNCIÓ: Montanui, província d’Osca 

1
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ANTECEDENTS: Vilaller va agregar la quadra de Cierco abans de 1832 i el terme de 
Senet l’any 1847, fets que en determinaren l’actual geometria. 
PROPOSTA D’ACTUACIONS POSSIBLES:  
1. Vilaller és un terme fronterer amb Aragó. Els nuclis de Senet i Vilaller estan units per 
la nacional 230 en un tram de 10 km. La disfunció és de difícil solució atès que estem 
parlant d’una carretera nacional que passa per territori aragonès i que aprofita l’estret llit 
de la Noguera Ribagorçana. Ara bé, la carretera es troba en bon estat de conservació i 
no suposa cap contratemps per a la gent de Senet emprar-la per accedir fàcilment al seu 
ajuntament.  
 
Es tracta, per tant, d’una disfunció extraterritorial que aquí anotem, però per a la qual 
difícilment podem plantejar solucions. 
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VILAMÒS (Vall d’Aran) 

 
NÚMERO DE DISFUNCIÓ: 1 
NOM I CAP DEL MUNICIPI: Vilamòs 
TIPUS DE CONFLICTE: enclavament anomenat Montanha de Vilamòs 
SUPERFÍCIE AFECTADA: 109 ha 
POBLACIÓ MUNICIPAL: 189 habitants 
POBLACIÓ AFECTADA: sense determinar 
MUNICIPIS LIMÍTROFS A LA DISFUNCIÓ: Es Bòrdes 
ANTECEDENTS: no en consten. 
PROPOSTA D’ACTUACIONS POSSIBLES: 
1. L’Informe Roca proposava la fusió dels tres municipis implicats, atès el nombre 
reduït d’habitants i l’existència d’enclavaments. 
2. Una opció més moderada seria que Vilamòs i Es Bòrdes acordessin una permuta de 
territoris amb la finalitat de posar fi als seus respectius enclavaments.  
 
NÚMERO DE DISFUNCIÓ: 2 
NOM I CAP DEL MUNICIPI: Vilamòs 
TIPUS DE CONFLICTE: nucli d’Era Bordeta aïllat del seu ajuntament per l’accés des 
d’un municipi veí 
POBLACIÓ MUNICIPAL: 189 habitants 
POBLACIÓ AFECTADA: 37 habitants 

1

2
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MUNICIPIS LIMÍTROFS A LA DISFUNCIÓ: Es Bòrdes 
ANTECEDENTS: no en consten. 
PROPOSTA D’ACTUACIONS POSSIBLES: 
1. Les mateixes que en l’anterior disfunció. 
 



Anàlisi geogràfica de les disfuncions terrritorials municipals a la província de Lleida mitjançant els SIG 

 
343

VILANOVA DE L’AGUDA (Noguera) 

 
 
NOM I CAP DEL MUNICIPI: Vilanova de l’Aguda 
TIPUS DE CONFLICTE: nucli de Guardiola aïllat de la seva capital per l’accés des 
d’un municipi veí 
POBLACIÓ MUNICIPAL: 236 habitants 
POBLACIÓ AFECTADA: 16 habitants 
MUNICIPIS LIMÍTROFS A LA DISFUNCIÓ: Cabanabona, Oliola, i Torrefeta i 
Florejacs 
ANTECEDENTS: l’antic terme de Ribelles i Guardiola s’uní a Vilanova de l’Aguda el 
1847. 
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PROPOSTA D’ACTUACIONS POSSIBLES:  
1. El nucli de Guardiola és a només 3 km de Cabanabona, a diferència dels quasi 9 km 
que hi ha fins a Vilanova de l’Aguda. Es proposa agregar-lo a l’ajuntament més proper. 
2. El terme de Cabanabona, però, és petit i amb una població de 101 habitants. Tot 
plegat fa que sembli encertat suggerir la proposta de l’Informe Roca: fusionar els 
municipis de Vilanova de l’Aguda i Cabanabona. 
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VILANOVA DE SEGRIÀ (Segrià) 

 
NOM I CAP DEL MUNICIPI: Vilanova de Segrià 
TIPUS DE CONFLICTE: nuclis del Secà de Merler i Roderes partits per dos termes 
POBLACIÓ MUNICIPAL: 870 habitants  
POBLACIÓ AFECTADA: 117 habitants al Secà de Merler i 7 a Roderes 
MUNICIPIS LIMÍTROFS A LA DISFUNCIÓ: Alguaire i Rosselló 
ANTECEDENTS: No en consten. 
PROPOSTA D’ACTUACIONS POSSIBLES:  
1. Vilanova de Segrià presenta tres urbanitzacions al límit del terme. En el cas del Secà 
de Merlet i Roderes s’estenen fora del terme. Seria convenient evitar aquestes 
situacions, però, un cop esdevenen reals, és necessari abordar-les amb la revisió dels 
límits dels termes implicats per tal d’adequar-los. Seria aconsellable que cada 
urbanització fos assumida per un únic ajuntament per tal d’evitar situacions paradoxals 
o simplement per millorar l’eficàcia dels serveis dels ajuntaments, com la gestió de la 
recollida de deixalles, l’enllumenat, el manteniment dels carrers, etc. A la província de 
Lleida ja hi ha un precedent en el canvi de delimitació municipal per solucionar un cas 
similar, entre els termes de Montoliu de Lleida i Albatàrrec. 
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Detall dels nuclis del Secà de Merler i Roderes  

 
 

 
Font: elaboració pròpia a partir d’ortofotomapes de l’ICC 
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OBSERVACIONS CARTOGRÀFIQUES I 
ESTADÍSTIQUES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      Font: Diari Segre, 21 de desembre de 2012



Anàlisi geogràfica de les disfuncions terrritorials municipals a la província de Lleida mitjançant els SIG 

 
348

  

Afortunadament, aquest estudi ha pogut servir-se dels recursos cartogràfics de l’Institut 

Cartogràfic de Catalunya. En relació amb altres CA, Catalunya disposa d’una base 

topogràfica i d’imatges de qualitat i detall que han fet factible aquest treball i han 

agilitzat els processos de detecció de disfuncions. Ara bé, algunes bases treballades no 

sempre s’han ajustat a les nostres necessitats. A continuació voldríem posar en relleu 

algunes mancances detectades al llarg de l’estudi. 

 

En primer lloc, cal destacar la manca d’una base cartogràfica amb els límits oficials dels 

termes municipals de Catalunya a gran escala. La base disponible de l’ICC a més gran 

detall correspon a la 1:50.000. En bases topogràfiques amb escales més grans 

d’1:25.000 no es dibuixen els límits. Això pot comportar errors a l’hora de fer coincidir 

els límits del terme amb el parcel·lari real. El Departament de Governació de la 

Generalitat de Catalunya i l’ICC hi estan treballant, tal com s’ha comentat en la segona 

part d’aquest estudi, però, ara per ara, els usuaris finals encara no n’hem vist els 

resultats. Aquest ha estat un handicap per al nostre estudi. Com que no en tenim límits 

precisos, sovint ens ha calgut fer-ne una revisió més acurada. En aquest sentit, s’han 

establert buffers, o àrees d’influència dels límits de terme, per revisar l’existència de 

possibles disfuncions.  

 

Un altre handicap són les divergències entre els diferents organismes oficials a l’hora de 

traçar els límits de terme. En la imatge que s’adjunta a continuació veiem diferències 

que en alguns trams arriben fins als 125 metres d’amplitud. A tall de curiositat, el límit 

cadastral dibuixa dues línies fronteres sobre els dos municipis. Això rau en el 

procediment que empra el Cadastre per establir els límits. Aquest fa el cadastre 

municipi per municipi i després duu a terme les unions amb els municipis limítrofs. 

Amb aquest mètode de treball es pot donar el cas que els límits de terme no coincideixin 

els uns amb els altres i es creïn polígons o superposicions que generin dubtes de 

pertinença de municipi. 

 

Lògicament, la disponibilitat d’una base municipal a gran escala ajudaria a resoldre 

molts dels problemes i contradiccions que actualment pateixen els ajuntaments i, de 

retruc, els ciutadans; per tant, és d’esperar que s’hi posi solució en un futur immediat. 
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Ortofoto de l’Hostal Nou i la Codosa amb la línia de terme 

 

Font: elaboració pròpia a partir de l’ICC, l’IGN i el Cadastre 

 

En segon lloc, hem trobat a faltar una base dels usos urbans de Catalunya més precisa. 

En el nostre cas, vam iniciar la recerca a partir de la base d’usos del sòl de 2002 del 
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Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 

Malauradament, mostrava errors importants de digitalització quan es volia treballar amb 

grans escales. Alguns nuclis no hi sortien i d’altres estaven desplaçats uns quants 

metres. Altres errors detectats eren d’introducció de la informació en la base de dades. 

A manera d’exemple, alguns polígons no corresponien amb el seu ús real. 

Consegüentment, aquesta capa es va desestimar per a l’anàlisi de les disfuncions de 

nuclis aïllats o partits per un límit de terme, tot i que ens va servir per fer-hi una primera 

aproximació. 

 

En tercer lloc, no hi ha una capa de punts que representi els nuclis de població de 

Catalunya. L’ICC disposa d’un nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya, 

però no coincideix amb els nuclis de població de l’Institut Nacional d’Estadística. 

L’ICC incorpora tots els topònims de nuclis, independentment de si estan habitats o no. 

No deixa de ser una informació interessant i completa, però a nosaltres ens interessava 

distingir quins eren considerats legalment nuclis per poder-hi aplicar la tipologia de 

disfuncions. Consegüentment, vam optar per crear un nova base de punts amb els nuclis 

oficials de l’INE. La recerca i identificació de nuclis ens va permetre georeferenciar, en 

una base de dades, 720 nuclis de població a la província de Lleida.  

 

L’elaboració d’una base cartogràfica de nuclis de població ens ha mostrat com el 

nomenclàtor de l’INE n’excloïa alguns assentaments i urbanitzacions de població de 

Lleida i, per contra, hi mantenia altres nuclis amb un nombre de cases inferior a deu. 

Excepcionalment, hi ha nuclis amb poblacions de menys de deu habitants. És evident, 

per tant, la manca de coherència en el llistat de nuclis del nomenclàtor de l’INE. En 

aquest punt, és important aclarir que són els mateixos ajuntaments els qui sol·liciten a 

l’INE donar d’alta algun nucli. Ara bé, és aquest organisme el que ho autoritza i ho 

publica. Davant d’aquestes contradiccions, seria recomanable que la llei catalana 

establís una definició pròpia de nucli i uns criteris comuns de classificació de nuclis de 

població. En aquest llistat caldria incloure-hi els antics caps de municipi, com Llindars, 

Montfar o Renant, i les urbanitzacions identificades prèviament per algun organisme 

públic, com l’ICC, l’IDESCAT o la Generalitat de Catalunya. 

 

En quart lloc, ens ha mancat una base cartogràfica digital de carreteres actualitzada i 

amb estructura topològica per integrar-la en els programes SIG. El principal 
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inconvenient en alguns municipis era la manca d’actualització del tipus de revestiment 

de la carretera, tot i que sí que la podíem visualitzar com a arcs o línies dins d’un SIG. 

Una possible solució hauria estat consultar els inventaris de camins dels consells 

comarcals, els quals tenen la competència i el deure de dur-los a terme. Tanmateix, no 

són de fàcil accés, i d’altres senzillament no s’han dut a terme. Determinats consells 

posposen el tema feixuc de fer la revisió de camins descrivint-ne els trets bàsics, com la 

titularitat, l’amplada o el revestiment. Aquest tema és més greu del que aparentment pot 

semblar. No disposar d’un inventari comarcal de camins pot crear desavinences entre 

ajuntaments o entre propietaris, si es tracta de camins particulars. Massa sovint hem 

observat com camins rurals públics han desaparegut parcialment, alguns d’ells, 

rellevants, com són les carrerades o camins que feien alhora de límits de terme. A tall de 

conclusió podem dir que no hem pogut trobar una alternativa a la base topogràfica on hi 

ha la xarxa de comunicacions de l’ICC. Afortunadament, però, els geoserveis 

d’ortoXpres i les mateixes ortofotos, també de l’ICC, ens han servit força per a 

complementar la informació vectorial disponible. Aquests serveis ens han permès veure 

el que realment ens interessava, com era el tipus de revestiment.  

 
Finalment, hem de remarcar la utilitat de les ortofotos a escala 1:2.500 i 1:5.000 de 

l’ICC per al nostre estudi en tots els àmbits. L’accés a aquesta informació mitjançant els 

geoserveis ens ha permès complementar la informació topogràfica amb imatges recents 

del territori. Sense aquestes dades, de ben segur que hauria estat del tot necessària una 

revisió in situ. A més, l’observació i l’evolució de les ortofotos en diferents anys ens 

permet ampliar aquest treball amb casos d’estudi particulars, com per exemple la 

detecció de possibles nuclis amb risc de formar continuïtats urbanes en un futur pròxim, 

com bé podria ser el cas dels pobles de Penelles i Castellserà. 
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CONCLUSIONS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Font: La Vanguardia, 10 de desembre de 2012 
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L’existència de les disfuncions pot semblar cosa de poca rellevància sota una 

perspectiva global, però el cert és que hi ha un volum important de persones que, a 

causa de la manca de correcció de les disfuncions, viuen amb certa incomoditat una 

situació que els impedeix de rebre els mateixos serveis bàsics que la resta de ciutadans 

catalans. D’altres conviuen amb contradiccions quotidianes, com haver d’accedir al seu 

ajuntament passant primer per un nucli d’un municipi veí que té ajuntament. D’altra 

banda, les mateixes administracions també en són part afectada. Podem afirmar que 

l’existència de disfuncions suposa sobrecostos econòmics a les administracions locals i 

sovint desacords entre ajuntaments veïns a l’hora de subministrar serveis bàsics, com 

l’enllumenat, l’aigua, les comunicacions o el clavegueram, en nuclis ubicats en 

enclavaments o en límits de terme. A banda, sovint els costos de manteniment i de 

gestió dels serveis s’agreugen, en comparació amb municipis amb un únic nucli, en 

municipis amb població disseminada o amb més d’un nucli repartit per un gran territori. 

Aquesta situació la trobem reiteradament en municipis amb disfuncions dels Pirineus 

com Tremp, Conca de Dalt o Montferrer i Castellbò...  

 

Per tal de conèixer l’entorn jurisdiccional en el qual s’emmarca el nostre estudi, en el 

segon apartat  hem fet una recerca de la legislació estatal i autonòmica vigent en matèria 

de disfuncions territorials i d’alteració de termes. De la interpretació i anàlisi d’aquests 

textos n’extraiem algunes idees rellevants que condicionen tots els processos d’alteració 

de termes i, d’altra banda, justifiquen l’actual estructura municipal, caracteritzada per 

l’existència de nombrosos municipis petits. Les conclusions són les següents: 

 

- Manca de definició del terme municipal en la legislació estatal i autonòmica. 

Creiem que aquest fet determina el poc tractament de les disfuncions territorials 

en la legislació autonòmica. 

- El Reial decret 1690/1986, d’11 de juliol, sobre el Reglament de població i 

demarcació territorial de les entitats locals, estableix en l’article 1 dos requisits 

bàsics del terme municipal: que tot municipi pertanyi a una única província i que 

la seva superfície sigui contínua. El primer és una obligació indefugible, ja que 

les províncies s’organitzen a partir dels municipis. Pel que fa al segon requisit, 

entenem que el seu incompliment caracteritzaria una disfunció, tot i que la 

legislació no ho denomina així. El Reial decret també recull que els municipis 

que actualment tinguin reconeguts enclavaments podran mantenir-los.  
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- Del punt anterior se’n deriva que l’Estat només reconeix com a disfuncions 

territorials els enclavaments, la correcció dels quals deixa en mans de les CA. 

Per a la creació de nous municipis, però, sí que és de compliment obligat la 

continuïtat del territori del terme. Hem vist, però, que darrerament Àlaba, de 

manera excepcional, permet crear nous municipis no continus.  

- Del conjunt de les CA, només sis esmenten les disfuncions. Algunes, com 

Andalusia, Galícia o La Rioja, argumenten la voluntat de corregir les 

disfuncions, sense especificar quines. D’altres, com la Comunitat Valenciana i la 

província de Biscaia, parlen exclusivament d’enclavaments. Només Catalunya 

parla dels enclavaments i de cinc categories més de disfuncions. 

- Ara bé, el fet de mencionar l’existència de disfuncions en determinades 

comunitats no es tradueix simultàniament en la seva correcció. Caldria precisar, 

en l’àmbit jurídic, reglaments que desenvolupin les alteracions de terme per a la 

correcció de disfuncions, i en l’àmbit econòmic, inversions per fomentar-les i 

mitigar possibles efectes secundaris, tot i que a mitjà i llarg termini els beneficis 

econòmics de dur a terme les correccions han de compensar les possibles 

inversions inicials. A hores d’ara, només Biscaia ha posat fil a l’agulla i ha 

suprimit la pràctica totalitat dels seus enclavaments. 

- A la vegada, hi ha d’haver voluntat política per dur a terme correccions que en 

molts casos comporten cert grau de valentia i fermesa.  

- Les fusions de municipis són un altre punt que l’Estat preveu en la legislació. No 

és estranya l’existència d’aquest propòsit, perquè és un fet reconegut per la 

majoria d’experts que a Espanya els municipis són de dimensions reduïdes. En 

l’àmbit autonòmic també apareix tímidament aquesta voluntat, especialment en 

les legislacions més recents, com la valenciana. Com succeïa amb els 

enclavaments, però, no hi ha un reglament que la desenvolupi ni una voluntat 

política que la sostingui. Més aviat, tot el contrari: en el darrers anys hi hagut un 

augment del nombre de municipis. El darrer cas és el municipi de Guadiana del 

Caudillo, a Extremadura (2012), amb una delimitació de terme que deixa bastant 

a desitjar. Es tracta d’un municipi que presenta la particularitat de ser una mena 

d’enclavament dins del municipi de Badajoz. 

- Un exemple de com les CA s’interessen per aquesta problemàtica és la creació 

d’organismes que vetllin pels processos de delimitacions de termes i en 

resolguin els possibles conflictes. De totes les CA, només Catalunya, la 



Anàlisi geogràfica de les disfuncions terrritorials municipals a la província de Lleida mitjançant els SIG 

 
356

Comunitat Valenciana, Galícia i Navarra tenen comissions o consells tècnics de 

delimitacions territorials.  

 

Un cop analitzada la legislació, en la tercera part de l’estudi hem volgut saber com s’ha 

aplicat en el territori català a partir de la recerca de les alteracions i creacions de terme 

que s’han dut a terme des de 1998. Les fonts utilitzades han estat els dictàmens de la 

Comissió Jurídica Assessora, en què es fa referència als informes tècnics de la Comissió 

de Delimitació Territorial, i els decrets mitjançant els quals s’aproven o no les 

alteracions de terme.  

 

Dels dotze anys revisats en podem extreure algunes conclusions: 

 

- Els processos d’alteració iniciats han servit per crear nous termes, per agregar 

nous territoris o per establir permutes entre municipis. No hi hagut cap inici 

d’expedient amb l’objectiu de fusionar dos o més municipis. D’ençà de 1998 

tenim dos nous municipis a Catalunya (la Canonja i la Palma de Cervelló) i cap 

fusió de municipis. Les iniciatives de fusió difícilment sorgiran dels petits 

ajuntaments; calen incentius des del Govern de la Generalitat de Catalunya que 

promocionin aquest tipus d’actuacions. 

- Fins ara s’han dut a terme molt poques rectificacions de límits instruïdes com a 

correcció de disfunció. En la majoria dels casos els expedients s’inicien com a 

alteració de terme, malgrat que hi són reconegudes disfuncions. Una excepció 

remarcable, però, la trobem amb l’Estació de Balenyà, un nucli que estava partit 

per tres municipis i que l’any 1995 passa a ser íntegrament del municipi de Seva. 

El fet que expedients amb clares disfuncions s’iniciïn per la via de segregació i 

posterior agregació, en comptes de la correcció de disfunció, és una qüestió de 

difícil comprensió. Una possible explicació, basada en la lectura del dictamen de 

Torà, ens fa pensar que sobre aquesta via hi ha una certa inseguretat jurídica, ja 

que en la legislació espanyola no es preveu aquesta opció. Tot apunta que, si hi 

ha acord entre els termes implicats, es fa innecessari recórrer al procediment de 

correcció de disfuncions. Aquest fet no està exempt de contradiccions, atès que 

l’opció d’endegar un procediment per la via de correcció de disfuncions és més 

senzilla que la que comunament s’aplica d’alteració de terme.  
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- En altres ocasions més afortunades, i excepcionals, gràcies als procediments de 

rectificació dels termenals que actualment es duen a terme, s’han resolt alhora 

disfuncions existents. Aquest és el cas de dos enclavaments d’Olius dins de 

Solsona que no estaven reconeguts en la delimitació municipal, però sí en la 

cadastral. 

- Dels 29 casos estudiats, 22 han estat favorables. D’aquests, 15 s’han executat 

totalment, i 3, només en una part del que se sol·licitava en l’expedient inicial. 

Dels casos favorables, 12 s’havien iniciat amb acords dels ajuntaments afectats 

que implicaven un intercanvi de territoris. Consegüentment, podem afirmar que, 

amb la legislació i la intervenció dels òrgans superiors actuals, és convenient 

assolir pactes entre els ens locals implicats per dur a terme alteracions efectives.  

- Els dictàmens consultats han estat iniciats pels ajuntaments o, en menor mesura, 

pels veïns afectats. El Departament de Governació i Relacions Institucionals no 

ha pres la iniciativa d’endegar processos de correcció de disfunció. A tall 

d’excepció, la Comissió de Delimitació Territorial va acordar iniciar el 

procediment per a la correcció de disfuncions territorials en l’àmbit de Llobera i 

Llanera el desembre de 2008, un cop el Departament esmentat assumí la 

instrucció dels expedients de segregació instats per les comissions promotores. 

Ara bé, seria convenient que el Govern de Catalunya, mitjançant els seus òrgans 

corresponents, actués també com a iniciador dels expedients de correcció de 

disfunció, ja que és l’únic que pot actuar amb imparcialitat i té els mitjans 

tècnics i jurídics necessaris. D’aquesta manera, de ben segur que es podrien 

agilitzar els processos d’alteració i s’evitarien possibles anul·lacions de 

dictàmens, com en el cas de Tornabous i Puigverd d’Agramunt, amb una més 

que evident disfunció territorial. 

- Un cas que corrobora el que hem presentat fins ara és la recent creació del 

municipi de la Canonja. En aquesta ocasió, tots els polítics es posaren d’acord en 

la creació del municipi, malgrat que no complia els requisits legals. Per tal de 

posar-hi remei consensuaren l’aprovació d’una llei amb caràcter excepcional.  

 

En el quart apartat de l’estudi hem presentat l’objectiu principal d’aquest treball: la 

recerca de les disfuncions reconegudes pel Decret 244/2007 a la província de Lleida 

mitjançant les eines SIG. Aquestes ens han estat de gran ajuda a l’hora d’agilitzar-ne la 

detecció i processar-ne les dades. Ara bé, no s’haurien assolit els resultats sense una 
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base cartogràfica reforçada per les ortofotos actualitzades a escala detallada de l’Institut 

Cartogràfic de Catalunya. La combinació entre els SIG i les bases de l’ICC ens ha 

permès dur a terme operacions d’anàlisi espacial. De la localització i estudi dels casos 

n’extraiem algunes pautes i conclusions: 

 

- Hi ha una dispersió de les disfuncions per tot el territori de la província, a 

excepció de les Garrigues i els municipis del sud del Segrià, que en queden 

gairebé exempts. Ara bé, existeix clarament una major densitat de les 

disfuncions a la part septentrional, especialment als municipis grans de 

muntanya, amb un nombre considerable de nuclis dispersos pels seus respectius 

termes. Les causes rauen en el fet que durant els dos segles passats alguns dels 

municipis es van fusionar, uns quants en situacions forçades, i van donar lloc a 

municipis amb poca funcionalitat. El nou ajuntament no va adquirir el seu rol 

gravitatori de cap de municipi necessari sobre el nou terme a causa de la poca 

població, la competència d’altres caps de municipi propers o la configuració de 

la xarxa viària existent.  

- Per tipus, les disfuncions que més es repeteixen en l’àmbit de l’estudi són les de 

nucli aïllat de la seva capital per l’accés des d’un municipi veí (88 casos). 

Seguidament, hi ha els enclavaments (40 casos) i els nuclis aïllats de la seva 

capital per l’existència d’accidents geogràfics (33 casos). De nuclis contigus als 

nuclis d’un municipi veí formant una continuïtat urbana n’hem detectat onze. De 

falques n’hem localitzat set, i de nuclis partits per més d’un municipi, tres casos. 

Amb tot plegat, podem veure que bona part de les disfuncions rauen en una 

manca de planificació de la xarxa viària als municipis fusionats. En canvi, sí que 

s’han resolt correctament els possibles efectes de barrera de les noves grans 

infraestructures que s’han construït al territori, com ara la línia de tren d’alta 

velocitat, l’autovia A-2 o l’aeroport (els termes partits pel seu pas no han vist 

malmesa la comunicació entre els seus nuclis).  

 

Finalment, en el darrer apartat s’hi inclouen les fitxes dels casos detectats 

acompanyades de diverses propostes per a cada cas. En aquest punt, l’Informe Roca ens 

ha estat de gran ajuda; tant és així que algunes propostes de l’Informe s’han esmentat 

explícitament en les fitxes. Cal dir, però, que l’Informe apostava per un model territorial 

amb canvis importants d’organització que implicaven, en la part que aquí ens interessa, 
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fusions de municipis petits per assolir el mínim de població de 250 habitants. En les 

nostres propostes rarament es fa menció de fusions, atès que l’anàlisi dels dictàmens i 

dels decrets ens ha demostrat que l’Administració no fomenta aquestes mesures. 

Consegüentment, s’ha optat per solucions menys dràstiques. S’han prioritzat les 

permutes entre municipis, ja que aquestes i la creació de nous municipis han estat les 

úniques actuacions que s’han dut a terme a Catalunya d’ençà dels anys vuitanta, a 

excepció de casos puntuals, com l’enclavament d’Olius, que passà a Llobera sense 

permuta. En definitiva, les propostes s’han adaptat a la realitat existent, sobre la base de 

l’anàlisi dels casos executats. Amb un canvi en la legislació i en l’actitud dels polítics 

possiblement es podrien plantejar alteracions més ambicioses.  

 

Amb les fitxes hem pres consciència de la fragilitat de bona part dels municipis amb 

disfuncions. Sovint es tracta de municipis amb una població tan reduïda que es fa difícil 

trobar-hi solucions idònies. Som conscients que una modificació del terme mal 

planificada podria empitjorar la ja malmesa situació dels ajuntaments. Consegüentment, 

és del tot imprescindible desenvolupar estudis cas per cas-ne i fer informes tècnics 

específics que abordin temes socioeconòmics i d’ordenació del territori arran d’una 

possible alteració de terme. A manera d’exemple, hi ha alguns casos en què la proposta 

per corregir disfuncions és asfaltar camins existents dins del propi terme. Ara bé, té 

sentit asfaltar un camí local si hi ha una via asfaltada a prop? El nostre criteri és que cal 

revisar-ho individualment, però si asfaltant una via no es redueix significativament el 

temps en els desplaçaments dels veïns al seu ajuntament, no té sentit afegir més asfalt 

en un territori rural. En aquests casos convindria vetllar per la millora de les carreteres 

locals existents repartint costos de manteniment entre els ajuntaments o traspassant-les a 

entitats superiors, com els consells comarcals o les diputacions, tot i que som conscients 

que això no implicaria una correcció legal de la disfunció, però sí una correcció 

pràctica. A tall d’exemple, el nucli de la Morana es comunica amb Torrefeta i Florejacs 

mitjançant una carretera comarcal. Aquesta, però, passa pel municipi veí; per tant, és 

una disfunció reconeguda. Ara bé, considerem, en aquests casos que la intervenció per a 

la correcció de disfunció és d’ordre secundari. 

 

Així doncs, hi ha disfuncions que són més prioritàries que d’altres. A parer nostre, 

podem establir uns criteris a l’hora de classificar quines disfuncions demanen una 

intervenció més necessària i urgent.  



Anàlisi geogràfica de les disfuncions terrritorials municipals a la província de Lleida mitjançant els SIG 

 
360

Dins el grup de prioritàries, en primer lloc trobaríem les disfuncions que afecten un 

volum més important de persones, i en segon lloc, les que, pel seus trets propis, són més 

fàcils de solucionar. Sota aquests criteris, les disfuncions que s’haurien de resoldre de 

manera prioritària per àmbits territorials són les exposades a continuació. 

 

Proposta de llistat de correcció de disfuncions prioritàries a l’àmbit de Lleida:  

 

- Els nuclis de l’Hostal Nou i la Codosa i de la Ràpita, a Vallfogona de Balaguer. 

- L’enclavament de Gerb, a Os de Balaguer. 

- L’enclavament de Tornabous. 

- El nucli del Codís, a Golmés. 

- El nucli de Seana, a Bellpuig. 

- L’enclavament de Montclar, a Agramunt. 

- El nucli de l’Ametlla del Montsec, a Camarasa. 

- L’enclavament de Malpartit, a Torrefarrera. 

- El nucli de Pallerols, a Talavera. 

- El nucli de Llorenç de Rocafort, a Sant Martí de Riucorb. 

 

Proposta de llistat de correcció de disfuncions prioritàries a l’àmbit de l’Alt Pirineu:  

 

- El conjunt del municipi de Tremp, amb 22 disfuncions com a conseqüència 

d’una delimitació de terme amb quatre enclavaments. 

- L’enclavament del municipi de Conca de Dalt. 

- Els sis nuclis de població que formen un contínuum urbà dels municipis de la 

Seu d’Urgell i les Valls de Valira. 

- Els dos enclavaments (Artiga i Casòs), del Pont de Suert. 

- Els nuclis aïllats de la part meridional del municipi de Montferrer i Castellbò, 

pel risc de despoblar-se a curt termini. 

- La urbanització de Prats i Sansor, anomenada el Pla, partida per dos termes. 

- Els nuclis aïllats del municipi Riner.  

- Els nuclis aïllats del municipi de Soriguera. 

 

Per contra, les disfuncions no prioritàries serien totes les que fan referència a nuclis 

aïllats que no tenen accés directe als seus ajuntaments per manca d’infraestructures 
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internes, però que sí que poden desplaçar-s’hi per vies asfaltades que passen per 

l’entorn immediat del municipi i no suposen increments substancials en els costos de 

desplaçaments. 

 

Aquesta classificació podria ser variable si partim d’un barem important com és la 

voluntat del veïns afectats per les disfuncions. Seria de sentit comú que aquells que 

mostren més interès i predisposició encapçalessin el llistat, davant dels que tenen dubtes 

o reticències. En tot cas, l’opinió dels habitants hauria d’estar present en totes les 

propostes de correcció.  

 

A banda de les disfuncions tipificades pel Decret 244/2007, hi ha, a parer nostre, altres 

disfuncions no reconegudes legalment que considerem que haurien de ser replantejades. 

La realitat del nostre territori és tan rica i complexa que es fa difícil agrupar en una nova 

categoria de disfunció altres casos especials que es detecten, si més no, com a anomalies 

a les demarcacions. La geògrafa Isabel Rueda ja detectava casos excepcionals de 

disfunció (Rueda, Camarasa i Mateu, 1987), i parlava de municipis que corresponien a 

una àrea urbana i una de rural d’una mateixa comunitat humana. A tall d’exemple, 

comentava els municipis de Sant Hipòlit de Voltregà i les Masies de Voltregà, i els de 

Roda de Ter i les Masies de Roda. Isabel Rueda també va detectar que nuclis d’una 

determinada vall s’havien fusionat amb municipis que corresponien a una altra vall. 

D’aquests casos en trobem reiteradament als Pirineus de Lleida. 

 

A la província de Lleida també hem trobat exemples de termes municipals amb unes 

evidents anomalies no tipificades com a disfuncions. Hem comentat que existeixen 

falques que no compleixen els estrictes requisits legals, però que, a la pràctica, es troben 

amb el mateixos problemes. Alguns dels exemples més evidents són els de Juneda o 

Esterri d’Àneu, amb un apèndix que correspon a una altra vall. També hem detectat 

com a anomalies: dos condominis al Pirineu, municipis que pràcticament estan envoltats 

d’un únic municipi (Solsona, Sant Llorenç de Morunys i Tremp), municipis amb 

perímetres irregulars (com Estaràs o Guimerà) o municipis amb una part del terme 

incomunicada (com Fígols i Alinyà o Navès, entre molts altres casos).  

 

Complementàriament, creiem que seria recomanable abordar com a casos especials el 

municipis amb reduïda població. El Decret 244/2007 no ho té en compte directament, 
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tot i que sí que comenta en l’article 4 que per consideracions d’ordre geogràfic, 

demogràfic, econòmic o administratiu es pot fer necessari o aconsellable agregar un o 

diversos municipis a un altre de limítrof. En aquest cas, concreta que una població 

inferior a 250 habitants és motiu per poder endegar possibles agregacions. D’altra 

banda, la Llei 2/2003 dictamina que els ajuntaments han de garantir els serveis mínims. 

La problemàtica social i econòmica de l’existència de micropobles sempre ha estat un 

tema recurrent, però mai no s’ha acordat un nombre mínim d’habitants per a la 

subsistència d’un municipi. Històricament els valors de població s’han emprat per 

plantejar la conveniència d’una reducció del nombre de municipis que permetés una 

gestió del territori més d’acord amb els recursos existents. Bàsicament, l’objectiu era 

establir un nombre de població mínima per formar un municipi. Sobre aquesta qüestió 

ha centrat bona part dels seus estudis el geògraf Jesús Burgueño, i tal com anuncia en un 

dels seus articles, hi ha un etern debat sobre la reforma del mapa municipal i una manca 

de consens i col·laboració entre els grups polítics per fer hàbil una reforma efectiva 

(Burgueño, 2004).  

 

En definitiva, en l’aplicació de la legislació catalana a la província de Lleida hi hem 

detectat un total de 182 disfuncions municipals repartides en 68 municipis dels 231 que 

hi ha a Lleida. D’aquestes n’hi ha que són més rellevants i clarament justificades, com 

els enclavaments o els nuclis partits per un o més municipis, i d’altres que són més 

qüestionables, com les falques. Als 182 casos s’hi afegeixen altres anomalies del 

territori que nosaltres hem identificat fora del marc legal. Tot plegat suma un nombre 

significatiu de disfuncions per a una única província. Si s’apliqués aquest estudi en tot 

l’àmbit català, el nombre de disfuncions creixeria considerablement. Cal tenir present 

que molts dels municipis costaners han tingut creixements urbanístics que han superat 

de bon tros els seus límits municipals. L’àrea metropolitana de Barcelona n’és un altre 

exemple clar. Tot plegat fa pensar que els processos de correcció de disfuncions són una 

feina feixuga, tal com està plantejada en la legislació actual. En aquest sentit, hom pot 

qüestionar-se actuacions prioritàries o introduir nous matisos o barems en les 

disfuncions estipulades. D’altres hi poden veure, en l’existència de nombroses 

disfuncions al nostre territori, una justificació més per a defensar la necessitat de crear 

una nova organització territorial mitjançant fusions municipals.  
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En el supòsit d’un marc futur favorable a les fusions de municipis, caldria prendre nota 

de les fusions històriques per no cometre els mateixos errors en el moment de fer una 

reorganització del territori. En aquest sentit, no s’haurien d’autoritzar unions contra 

natura com les que es van produir especialment en municipis de muntanya, com 

Bescaran a Anserall (Alt Urgell), però també en alguns de la plana, com Ferran, a 

Estaràs (Segarra). Un dels primers passos imprescindibles per a dur a terme fusions 

hauria de ser l’elaboració prèvia d’estudis d’anàlisi geogràfica i d’ordenació del territori 

acompanyats d’informes econòmics. Un cop s’apliquessin correctament les fusions 

caldria destinar inversions inicials en xarxes de comunicació efectives entre els nuclis 

dels municipis agrupats per tal de crear cohesió i minvar els efectes negatius de les 

situacions perifèriques d’alguns nuclis en relació amb el seu ajuntament. En els 

possibles processos de fusions hi hauria d’haver tractes diferencials entre els municipis 

rurals i els integrats en sistemes urbans consolidats.  

 

Una possible reforma o fusió de municipis, però, no hauria de ser fruit exclusiu de 

decisions polítiques; hi hauria d’haver un consens entre tots els agents implicats amb la 

finalitat d’obtenir uns interessos i objectius en comú, i en cap cas això no s’hauria de 

traduir en una simple suma de municipis. Com apunta Josep Oliveras, la fusió de dos 

municipis de poca població i recursos econòmics minsos no es tradueix automàticament 

en un municipi benestant sense els anteriors problemes (Oliveras, 2009). A banda, 

insistim novament que una reorganització del territori no s’ha d’aplicar uniformement i 

equitativament en tot el territori. És del tot imprescindible un tracte diferencial entre els 

municipis de la plana i els de muntanya, molts dels quals ja són fruit de fusions 

històriques. Alguns municipis de muntanya no haurien de créixer més en superfície i sí 

en prestacions, atès que tenen uns handicaps addicionals en comparació amb els 

municipis de la plana de Ponent. Els municipis rurals amb baixes densitats de població 

sovint tenen un rol important sobre el territori que custodien, fet que cal tenir molt 

present en la planificació i organització del territori. També considerem que mereixen 

un tracte diferencial els municipis plurinuclears davant dels uninuclears. En aquest 

sentit, creiem que són necessàries estructures administratives flexibles i adaptables a les 

diferents situacions. Ara per ara, la realitat és que molts ajuntaments no poden oferir uns 

serveis mínims i, per tant, es veuen obligats a delegar les seves obligacions en els 

consells comarcals o les diputacions. 
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En tot cas, la correcció de les disfuncions i els processos de fusió no són escenaris 

renyits. En un marc propici per a una nova organització territorial s’hauria de tenir molt 

presents les disfuncions territorials existents a fi de posar-hi remei. Per contra, en un 

marc d’actuació menys ambiciós, la correcció de les disfuncions prioritàries podria 

encapçalar el llistat de primeres actuacions. 

 

A les acaballes d’aquest estudi volem remarcar la utilitat de tenir una llista oficial de 

disfuncions. En primer lloc, el nostre propòsit era objectivar com el capítol IV de Decret 

244/2007 s’aplicava sobre el territori de Lleida. Obtenir-ne un llistat ens ha permès 

observar el nombre de casos de disfunció i analitzar si aquests corresponien a anomalies 

rellevants o, per contra, si n’hi havia d’altres de no previstes que eren més greus. En 

aquest sentit, no deixa de ser una contradicció i una frivolitat fer una normativa i no 

esbrinar com s’aplica o què comporta sobre el territori on actua.  

 

En segon lloc, la diferència entre tenir un llistat de disfuncions o no, pot millorar 

l’eficiència a l’hora de resoldre una proposta d’alteració de terme o un procés de 

delimitació de terme. Cal recordar que actualment s’estan duent a terme processos de 

delimitacions de terme. Seria lògic i de sentit comú que, amb l’esforç per part de les 

persones i administracions implicades, es mirés de resoldre alhora les possibles 

disfuncions reconegudes oficialment. A la vegada, som conscients que, un cop es 

coneguin els límits amb precisió i siguin publicats en el DOGC, podrien sorgir nous 

interrogants o conflictes que s’havien passat per alt perquè no se’n tenia una delimitació 

precisa.  

 

En tercer lloc, esdevenir conscients de les disfuncions del territori és el primer pas per 

poder posar-hi remei. Prova d’això, podrien ser algunes de les actuacions que s’han 

realitzat d’ençà de l’enumeració de disfuncions per municipis publicades en l’Informe 

Roca. A manera d’exemple, l’Informe feia menció que bona part dels nuclis del 

municipi d’Alt Àneu estaven aïllats perquè havien de fer un tomb per un municipi aliè 

per accedir al seu ajuntament (València d’Àneu). Actualment, aquestes disfuncions 

s’han solucionat formalment amb la construcció d’una via que permet connectar els 

nuclis de la vall de la Noguera Pallaresa (Alòs d’Isil, Àrreu, Borén, Isavarre, Isil i 

Sorpe) del municipi amb el seu ajuntament, sense que sigui obligat passar per Esterri 

d’Àneu. 
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Creiem que en plena crisi econòmica els valors d’eficiència i d’eficàcia a l’hora 

d’esmerçar els recursos públics han de prevaler en el dia a dia i en totes les actuacions 

governamentals. En l’àmbit europeu s’estan endegant processos de restructuració 

municipal que cal observar amb interès. Per exemple, el Govern d’un país tocat 

especialment per la crisi com és Grècia s’ha decantat obertament per la fusió de 

municipis. D’altres, com poden ser els de Bulgària, Bèlgica, Suècia o el Regne Unit, fa 

temps que aborden el problema. Les dades de l’EUROSTAT permeten calcular que des 

de 1950 fins a 2002 han reduït en més d’un 75 % el nombre dels seus respectius 

municipis.  

 

Per tot plegat, considerem del tot necessària una revisió valenta i a fons del mapa 

municipal que adeqüi l’administració a la realitat, amb criteris de sostenibilitat 

econòmica. Una delimitació adequada i basada en la situació actual socioeconòmica 

hauria de poder millorar el rendiment dels recursos públics sense afectar la identitat dels 

pobles, que és allò amb què realment s’identifica la gent. Un primer pas, per tant, és 

esdevenir conscients de la nostra geografia, conèixer la nostra història per entendre el 

moment, però també per resoldre errors i mirar el futur amb decisió, sentit comú i 

coratge. El següent pas és actuar imparcialment i de manera responsable per assolir les 

fites comunes en benefici de tots i totes.  
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Taula de municipis d’Espanya amb enclavaments i superfície 
del terme 
 
CodINE Nom del municipi Província Nombre d'enclavaments Superficie municipal 
02008 Alcaraz Albacete 5 370,25
02017 Bogarra Albacete 1 165,90
02041 Jorquera Albacete 1 67,94
02067 Riópar Albacete 1 80,86
02076 Vianos Albacete 1 127,94
03014 Alacant/Alicante Alicante/Alacant 2 201,33
03007 Alcocer de Planes Alicante/Alacant 1 4,71
03015 Almoradí Alicante/Alacant 1 42,73
03017 Alqueria d'Asnar, l' Alicante/Alacant 1 0,76
03044 Bigastro Alicante/Alacant 1 4,10
03049 Callosa de Segura Alicante/Alacant 1 24,77
03058 Cox Alicante/Alacant 1 16,77
03074 Granja de Rocamora Alicante/Alacant 6 7,17
03099 Orihuela Alicante/Alacant 2 365,43
03131 Tormos Alicante/Alacant 1 5,36
04015 Alsodux Almería 1 20,09
04023 Beires Almería 2 38,80
04028 Bentarique Almería 1 11,33
04031 Cantoria Almería 1 78,97
04046 Fondón Almería 1 91,09
04076 Purchena Almería 1 56,43
04091 Terque Almería 1 15,71
01051 Agurain Araba/Álava 1 37,77
01001 Alegría-Dulantzi Araba/Álava 1 8,43
01002 Amurrio Araba/Álava 1 19,93
01006 Armiñón Araba/Álava 1 96,29
01008 Arrazua-Ubarrundia Araba/Álava 1 12,92
01009 Asparrena Araba/Álava 1 57,37
01014 Berantevilla Araba/Álava 1 65,14
01021 Burgelu Araba/Álava 1 32,09
01053 Donemiliaga Araba/Álava 2 85,41
01027 Iruraiz-Gauna Araba/Álava 5 35,70
01031 Laguardia Araba/Álava 3 47,09
01902 Lantarón Araba/Álava 1 67,49
01046 Ribera Alta Araba/Álava 1 81,02
33011 Cangas del Narcea Asturias 2 824,62
33022 Degaña Asturias 1 87,28
33042 Noreña Asturias 4 5,66
05040 Bularros Ávila 1 30,75
05059 Cillán Ávila 1 14,17
05126 Mesegar de Corneja Ávila 1 10,29
05132 Mombeltrán Ávila 3 49,91
05139 Muñogrande Ávila 1 16,16
05239 Sotalbo Ávila 1 90,44
05246 Tórtoles Ávila 1 20,78
05257 Villafranca de la Sierra Ávila 2 39,34
06003 Ahillones Badajoz 1 21,56
06005 Albuera, La Badajoz 1 26,42
06028 Campanario Badajoz 1 257,43
06031 Carmonita Badajoz 1 38,94
06033 Casas de Don Pedro Badajoz 3 142,68
06034 Casas de Reina Badajoz 2 49,84
06044 Don Benito Badajoz 2 562,10
06053 Fuente del Arco Badajoz 1 115,46
06083 Mérida Badajoz 3 866,76
06086 Montemolín Badajoz 1 202,93
06087 Monterrubio de la Serena Badajoz 1 315,04
06102 Puebla de Alcocer Badajoz 2 296,75
06123 San Vicente de Alcántara Badajoz 1 275,91
06127 Talarrubias Badajoz 1 339,35
06134 Trasierra Badajoz 1 58,23
06146 Valle de la Serena Badajoz 1 125,35
06151 Villagonzalo Badajoz 2 40,87
06160 Zalamea de la Serena Badajoz 1 245,84
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06162 Zarza, La Badajoz 1 63,26
08016 Bagà Barcelona 1 43,24
08019 Barcelona Barcelona 2 99,45
08055 Castellcir Barcelona 1 34,09
08078 Espunyola, L' Barcelona 1 35,45
08094 Granada, La Barcelona 1 6,44
08099 Guardiola de Berguedà Barcelona 1 61,62
08111 Malla Barcelona 1 11,05
08127 Monistrol de Montserrat Barcelona 1 12,00
08125 Montcada i Reixac Barcelona 1 23,58
08130 Montclar Barcelona 1 22,34
08132 Montmajor Barcelona 5 76,25
08129 Muntanyola Barcelona 3 40,76
08151 Oristà Barcelona 1 68,86
08159 Parets del Vallès Barcelona 1 9,10
08171 Prats de Lluçanès Barcelona 1 13,47
08174 Puigdàlber Barcelona 1 0,42
08269 Seva Barcelona 1 30,63
08283 Tona Barcelona 2 16,57
08297 Veciana Barcelona 1 39,13
48076 Sukarrieta Bizkaia 1 67,44
09011 Alfoz de Bricia Burgos 1 52,11
09029 Atapuerca Burgos 1 24,73
09030 Ausines, Los Burgos 1 41,65
09032 Avellanosa de Muñó Burgos 1 36,86
09044 Barrios de Colina Burgos 2 23,47
09046 Bascuñana Burgos 1 7,75
09050 Berberana Burgos 1 33,69
09056 Briviesca Burgos 1 81,14
09071 Carcedo de Bureba Burgos 1 42,63
09088 Castrillo de Riopisuerga Burgos 1 17,44
09093 Cayuela Burgos 1 13,46
09094 Cebrecos Burgos 1 23,28
09113 Covarrubias Burgos 1 41,04
09114 Cubillo del Campo Burgos 1 14,05
09155 Haza Burgos 4 82,24
09209 Medina de Pomar Burgos 1 214,03
09219 Miranda de Ebro Burgos 2 101,25
09255 Partido de la Sierra en Tobalina Burgos 1 29,89
09277 Puentedura Burgos 1 16,37
09294 Quintanilla de la Mata Burgos 1 13,79
09295 Quintanilla del Coco Burgos 1 20,13
09304 Rabé de las Calzadas Burgos 1 10,10
09306 Rebolledo de la Torre Burgos 1 50,48
09321 Roa Burgos 2 48,89
09330 Salas de los Infantes Burgos 5 31,30
09361 Sargentes de la Lora Burgos 1 86,17
09368 Sordillos Burgos 1 9,70
09412 Valle de Tobalina Burgos 1 157,37
09431 Villafranca Montes de Oca Burgos 1 52,41
10010 Alcuéscar Cáceres 1 109,05
10038 Cachorrilla Cáceres 1 41,44
10039 Cadalso Cáceres 2 7,36
10049 Casar de Cßceres Cáceres 1 130,48
10084 Gata Cáceres 1 94,32
10124 Mohedas de Granadilla Cáceres 2 58,78
10125 Monroy Cáceres 1 204,66
10126 Montánchez Cáceres 1 112,78
10143 Pescueza Cáceres 1 52,14
10177 Sierra de Fuentes Cáceres 1 25,24
10195 Trujillo Cáceres 2 650,05
11020 Jerez de la Frontera Cádiz 1 1189,21
39046 Molledo Cantabria 1 71,03
39067 Ruesga Cantabria 1 87,90
13010 Alhambra Ciudad Real 1 579,79
13013 Almagro Ciudad Real 3 249,55
13024 Brazatortas Ciudad Real 2 271,69
13047 Herencia Ciudad Real 1 226,57
13050 Labores, Las Ciudad Real 1 34,11
13056 Miguelturra Ciudad Real 1 118,29
13057 Montiel Ciudad Real 1 271,08
13070 Puerto Lßpice Ciudad Real 1 54,81
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14005 Almodávar del Río Córdoba 1 172,52
14030 Fuente Palmera Córdoba 2 74,73
14057 Rambla, La Córdoba 2 135,51
14065 Victoria, La Córdoba 3 19,37
15047 Mesía Coruña, A 1 107,60
16003 Alarcón Cuenca 2 119,88
16035 Beteta Cuenca 2 115,28
16053 Cañizares Cuenca 1 76,28
16060 Casas de Benítez Cuenca 1 46,73
16072 Castillo de Garcimuñoz Cuenca 1 82,15
16078 Cuenca Cuenca 1 910,48
16112 Huete Cuenca 1 377,27
16113 Iniesta Cuenca 1 232,18
16141 Olmeda del Rey Cuenca 1 74,53
16190 San Clemente Cuenca 1 277,31
16218 Uclés Cuenca 1 64,56
16243 Villaescusa de Haro Cuenca 1 93,13
20015 Ataun Gipuzkoa 1 58,69
20022 Berastegi Gipuzkoa 1 45,87
20024 Bidegoian Gipuzkoa 2 13,36
20069 Donostia-San Sebastián Gipuzkoa 3 32,43
20066 Errezil Gipuzkoa 1 5,84
20907 Gaztelu Gipuzkoa 3 14,68
20049 Lazkao Gipuzkoa 2 11,36
20054 Lizartza Gipuzkoa 3 4,22
20060 Orexa Gipuzkoa 1 12,33
20064 Pasaia Gipuzkoa 1 11,34
20071 Tolosa Gipuzkoa 2 61,07
20073 Usurbil Gipuzkoa 3 37,36
20078 Zaldibia Gipuzkoa 2 25,62
20079 Zarautz Gipuzkoa 3 16,43
20028 Zizurkil Gipuzkoa 2 15,61
17031 Cabanelles Girona 1 55,99
17096 Llosses, Les Girona 1 114,84
17106 Mollet de Peralada Girona 1 6,14
17208 Vall de Bianya, La Girona 1 94,08
18010 Aldeire Granada 1 70,02
18013 Alhama de Granada Granada 1 433,24
18018 Alquife Granada 1 12,18
18032 Bubión Granada 1 14,85
18051 Colomera Granada 1 111,90
18064 Dehesas de Guadix Granada 2 56,91
18069 Dólar Granada 2 78,52
18074 Ferreira Granada 1 43,55
18078 Freila Granada 1 74,45
18089 Guadix Granada 2 324,00
18901 Taha, La Granada 1 25,76
19021 Almoguera Guadalajara 3 119,01
19022 Almonacid de Zorita Guadalajara 1 44,86
19042 Arroyo de las Fraguas Guadalajara 1 21,33
19044 Atienza Guadalajara 2 104,20
19086 Cifuentes Guadalajara 1 219,78
19130 Guadalajara Guadalajara 2 235,32
19138 Hita Guadalajara 1 56,45
19152 Illana Guadalajara 1 70,27
19203 Ordial, El Guadalajara 1 29,96
19252 Sayatón Guadalajara 1 45,34
19263 Taragudo Guadalajara 1 6,41
19280 Torrejón del Rey Guadalajara 1 25,19
19285 Torrubia Guadalajara 1 28,16
19326 Yebes Guadalajara 1 17,39
21015 Cabezas Rubias Huelva 1 108,91
21025 Cortegana Huelva 1 173,42
21064 San Juan del Puerto Huelva 1 45,42
21074 Villalba del Alcor Huelva 1 62,52
22003 Adahuesca Huesca 1 52,50
22016 Alcampell Huesca 1 58,07
22068 Borau Huesca 1 41,72
22096 Chimillas Huesca 1 10,04
22130 Jaca Huesca 1 406,56
22142 Lascuarre Huesca 1 31,91
22151 Loscorrales Huesca 1 40,25
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22905 Lupiñén-Ortilla Huesca 1 110,09
22190 Pueyo de Araguás, El Huesca 1 61,89
22205 San Esteban de Litera Huesca 1 71,98
22904 Sotonera, La Huesca 1 165,58
23016 Benatae Jaén 1 44,43
23039 Guarromán Jaén 1 96,15
23043 Hornos Jaén 1 117,48
23048 Iznatoraf Jaén 1 86,47
23050 Jaén Jaén 1 424,02
23065 Orcera Jaén 1 126,12
23066 Peal de Becerro Jaén 1 147,24
23081 Segura de la Sierra Jaén 4 224,84
23082 Siles Jaén 1 177,71
23084 Sorihuela del Guadalimar Jaén 1 55,26
23092 Úbeda Jaén 2 403,66
24050 Castrotierra de Valmadrigal León 1 23,51
24051 Cea León 2 112,33
24065 Chozas de Abajo León 2 100,42
24058 Corbillos de los Oteros León 1 31,80
24161 Santiago Millas León 1 39,72
24215 Villamol León 1 39,63
25003 Agramunt Lleida 1 79,59
25004 Alamús, Els Lleida 1 20,43
25011 Alcarràs Lleida 1 114,79
25040 Balaguer Lleida 1 57,26
25041 Barbens Lleida 1 7,65
25044 Bassella Lleida 1 70,81
25052 Bellvís Lleida 1 46,81
25057 Bórdes, Es Lleida 1 21,50
25058 Borges Blanques, Les Lleida 1 61,77
25061 Cabó Lleida 1 79,46
25062 Camarasa Lleida 1 156,86
25070 Castellserà Lleida 1 15,89
25161 Conca de Dalt Lleida 1 166,11
25110 Guissona Lleida 1 18,22
25115 Isona i Conca Dellà Lleida 1 140,59
25119 Juneda Lleida 1 47,35
25126 Llavorsí Lleida 1 69,17
25128 Llimiana Lleida 1 40,98
25136 Molsosa, La Lleida 1 26,81
25140 Montferrer i Castellbó Lleida 1 177,33
25151 Olius Lleida 1 55,32
25156 Os de Balaguer Lleida 1 135,23
25167 Pinós Lleida 1 104,73
25173 Pont de Suert, El Lleida 2 148,62
25905 Ribera d'Ondara Lleida 2 54,38
25185 Ribera d'Urgellet Lleida 1 107,20
25193 Sant Llorenç de Morunys Lleida 1 4,18
25202 Senterada Lleida 1 34,79
25203 Seu d'Urgell, La Lleida 1 15,20
25225 Tornabous Lleida 1 18,44
25228 Torrefarrera Lleida 1 23,45
25907 Torrefeta i Florejacs Lleida 1 89,37
25234 Tremp Lleida 4 302,96
25239 Valls de Valira, Les Lleida 1 169,64
25247 Vilamós Lleida 1 15,39
27059 Sober Lugo 1 133,71
27065 Vilalba Lugo 1 380,40
28018 Becerril de la Sierra Madrid 3 29,64
28023 Boalo, El Madrid 2 39,45
28082 Manzanares el Real Madrid 2 127,72
28090 Moralzarzal Madrid 1 43,52
28092 Móstoles Madrid 1 44,94
28093 Navacerrada Madrid 1 27,51
28135 Santa María de la Alameda Madrid 1 75,67
28140 Serranillos del Valle Madrid 1 13,03
28163 Valdepiélagos Madrid 1 17,69
29009 Almáchar Málaga 1 14,39
29030 Borge, El Málaga 2 24,38
29038 Cártama Málaga 1 105,07
29047 Cuevas Bajas Málaga 1 16,53
29067 Málaga Málaga 1 394,98
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29094 Vélez-Mßlaga Málaga 1 157,80
30030 Murcia Murcia 1 885,86
30035 San Javier Murcia 2 75,18
31062 Cabanillas Navarra 2 35,64
31076 Cizur Navarra 1 52,47
31091 Ergoiena Navarra 1 41,76
31120 Guesálaz/Gesalatz Navarra 1 76,99
31125 Igúzquiza Navarra 1 16,26
31135 Javier Navarra 1 46,59
31138 Lakuntza Navarra 1 11,11
31159 Lumbier Navarra 1 57,38
31160 Luquin Navarra 1 8,10
31164 Mélida Navarra 1 26,10
31203 Petilla de Aragón Navarra 1 27,54
31204 Piedramillera Navarra 1 13,25
31237 Unciti Navarra 1 37,29
31241 Urraul Alto Navarra 1 140,81
31260 Valle de Yerri/Deierri Navarra 1 94,02
31249 Valtierra Navarra 1 50,24
31255 Villamayor de Monjardín Navarra 1 11,10
32053 Oímbra Ourense 1 72,05
32076 San Cristovo de Cea Ourense 1 94,75
34022 Baltanás Palencia 1 158,76
34029 Becerril de Campos Palencia 1 78,93
34036 Brañosera Palencia 1 62,45
34058 Cevico Navero Palencia 1 44,03
34102 Mazariegos Palencia 1 25,24
34114 Olmos de Ojeda Palencia 2 103,55
34121 Palenzuela Palencia 3 75,68
34135 Pomar de Valdivia Palencia 2 80,12
34139 Prádanos de Ojeda Palencia 1 21,30
34222 Villameriel Palencia 1 53,14
36006 Cambados Pontevedra 1 23,52
36050 Salvaterra de Miño Pontevedra 2 62,80
26002 Agoncillo Rioja, La 1 34,71
26005 Albelda de Iregua Rioja, La 1 23,02
26024 Bañaares Rioja, La 2 29,57
26027 Berceo Rioja, La 2 15,26
26048 Cidamón Rioja, La 1 15,78
26098 Munilla Rioja, La 2 54,15
26102 Nájera Rioja, La 1 37,41
26128 Sajazarra Rioja, La 1 13,83
26174 Villarta-Quintana Rioja, La 1 24,71
37002 Agallas Salamanca 1 44,67
37039 Bañobárez Salamanca 1 50,57
37040 Barbadillo Salamanca 2 36,12
37059 Buenamadre Salamanca 1 59,30
37087 Carrascal de Barregas Salamanca 4 76,65
37088 Carrascal del Obispo Salamanca 1 41,00
37116 Doñinos de Ledesma Salamanca 1 46,19
37117 Doñinos de Salamanca Salamanca 2 14,06
37119 Encina, La Salamanca 1 30,82
37135 Fuente de San Esteban, La Salamanca 1 77,12
37142 Galindo y Perahuy Salamanca 1 44,17
37157 Herguijuela de Ciudad Rodrigo Salamanca 1 23,45
37211 Narros de Matalayegua Salamanca 1 74,12
37222 Negrilla de Palencia Salamanca 1 11,79
37223 Olmedo de Camaces Salamanca 2 90,67
37230 Parada de Arriba Salamanca 1 17,82
37241 Pelarrodríguez Salamanca 1 14,65
37255 Pizarral Salamanca 1 16,68
37267 Retortillo Salamanca 1 64,65
37279 Sancti-Spíritus Salamanca 1 142,08
37307 Serradilla del Llano Salamanca 1 67,59
37321 Tenebrón Salamanca 1 40,11
37352 Villagonzalo de Tormes Salamanca 1 25,57
40016 Aldeonte Segovia 1 20,55
40022 Armuña Segovia 1 45,81
40065 Chañe Segovia 1 35,24
40061 Corral de Ayllón Segovia 1 18,05
40078 Fresneda de Cuéllar Segovia 1 11,56
40092 Fuentidueña Segovia 1 50,52
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40105 Juarros de Riomoros Segovia 1 13,89
40111 Lastras del Pozo Segovia 1 32,49
40125 Matilla, La Segovia 1 7,46
40143 Navares de Enmedio Segovia 1 24,59
40157 Pelayos del Arroyo Segovia 1 12,43
40160 Pinarnegrillo Segovia 1 19,51
40164 Rapariegos Segovia 1 24,52
40181 Real Sitio de San Ildefonso Segovia 1 144,84
40170 Riaza Segovia 4 149,38
41039 Écija Sevilla 1 978,77
41040 Espartinas Sevilla 1 22,76
41041 Estepa Sevilla 1 189,95
41044 Gelves Sevilla 1 8,18
41085 Salteras Sevilla 1 57,52
41091 Sevilla Sevilla 1 141,43
41094 Umbrete Sevilla 1 12,40
42010 Aldealices Soria 1 6,32
42015 Alentisque Soria 1 34,94
42025 Arcos de Jalón Soria 1 441,23
42049 Candilichera Soria 1 44,80
42060 Cerbón Soria 1 18,01
42119 Monteagudo de las Vicarías Soria 1 96,97
42173 Soria Soria 2 271,56
43016 Arboç, L' Tarragona 1 14,25
43043 Catllar, El Tarragona 1 26,55
43095 Morell, El Tarragona 2 5,90
43103 Perafort Tarragona 3 9,70
43136 Sant Carles de la Ràpita Tarragona 1 52,26
43140 Santa Oliva Tarragona 1 9,48
43155 Tortosa Tarragona 2 219,44
44009 Albarracín Teruel 2 452,41
44063 Cañizar del Olivar Teruel 1 22,30
44109 Frías de Albarracín Teruel 1 50,77
44266 Visiedo Teruel 1 55,52
45011 Almendral de la Cañada Toledo 1 33,63
45016 Argés Toledo 1 23,73
45019 Bargas Toledo 1 89,42
45070 Guadamur Toledo 1 38,21
45071 Guardia, La Toledo 1 195,44
45121 Ocaña Toledo 1 147,70
45123 Ontígola Toledo 2 41,30
45125 Oropesa Toledo 4 336,58
45145 Recas Toledo 1 31,03
45184 Ventas de San Julián, Las Toledo 1 6,53
46002 Ador Valencia/Valéncia 1 13,82
46019 Alcúdia, l' Valencia/Valéncia 1 23,68
46017 Alzira Valencia/Valéncia 1 110,46
46048 Bellreguard Valencia/Valéncia 1 2,84
46052 Benavites Valencia/Valéncia 1 4,27
46053 Beneixida Valencia/Valéncia 1 3,20
46063 Benimodo Valencia/Valéncia 1 12,53
46075 Bufali Valencia/Valéncia 1 3,19
46081 Canals Valencia/Valéncia 5 21,85
46096 Cerdà Valencia/Valéncia 14 1,52
46106 Chelva Valencia/Valéncia 1 190,54
46114 Domeño Valencia/Valéncia 1 68,80
46125 Fortaleny Valencia/Valéncia 1 4,57
46132 Genovés Valencia/Valéncia 8 15,17
46137 Granja de la Costera, la Valencia/Valéncia 11 0,83
46154 Llanera de Ranes Valencia/Valéncia 9 9,26
46155 Llaurí Valencia/Valéncia 1 13,63
46151 Llocnou d'En Fenollet Valencia/Valéncia 10 1,53
46157 Llosa de Ranes, la Valencia/Valéncia 3 7,13
46148 Loriguilla Valencia/Valéncia 1 72,42
46180 Novelé/Novetlè Valencia/Valéncia 2 1,47
46185 Otos Valencia/Valéncia 1 11,07
46189 Palomar, el Valencia/Valéncia 1 7,76
46203 Pobla Llarga, la Valencia/Valéncia 1 10,10
46103 Quartell Valencia/Valéncia 1 3,18
46217 Rotglà i Corberà Valencia/Valéncia 5 6,27
46218 Rótova Valencia/Valéncia 1 7,66
46219 Rugat Valencia/Valéncia 1 3,21
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46242 Torrebaja Valencia/Valéncia 1 4,72
46243 Torrella Valencia/Valéncia 9 1,14
46250 Valencia Valencia/Valéncia 3 136,72
46253 Vallés Valencia/Valéncia 7 1,24
46145 Xàtiva Valencia/Valéncia 29 76,59
47056 Corrales de Duero Valladolid 1 17,78
47059 Curiel de Duero Valladolid 1 18,99
47084 Mayorga Valladolid 2 150,66
47086 Medina de Rioseco Valladolid 1 115,16
47114 Peñafiel Valladolid 1 76,07
47137 Roturas Valladolid 1 11,49
47141 Salvador de Zapardiel Valladolid 1 26,31
47143 San Llorente Valladolid 1 24,87
47165 Tordesillas Valladolid 1 141,67
47169 Torre de Esgueva Valladolid 1 23,59
47170 Torre de Peñafiel Valladolid 1 30,16
47166 Torrecilla de la Abadesa Valladolid 1 27,34
47171 Torrelobatón Valladolid 1 66,08
47175 Tudela de Duero Valladolid 1 60,50
47186 Valladolid Valladolid 2 197,42
47213 Villalbarba Valladolid 1 21,96
49113 Matilla de Arzón Zamora 1 30,26
49134 Muelas de los Caballeros Zamora 1 71,66
49260 Villanueva del Campo Zamora 1 40,10
50026 Alpartir Zaragoza 1 32,52
50033 Ardisa Zaragoza 1 27,28
50045 Belchite Zaragoza 1 273,71
50051 Biota Zaragoza 1 128,77
50093 Chodes Zaragoza 1 15,96
50185 Murillo de Gállego Zaragoza 2 54,71
50186 Navardún Zaragoza 1 24,50
50217 Pradilla de Ebro Zaragoza 1 25,44
50251 Tarazona Zaragoza 2 243,88
50252 Tauste Zaragoza 1 405,12
50265 Trasmoz Zaragoza 1 18,25
50297 Zaragoza Zaragoza 1 973,72
50298 Zuera Zaragoza 1 332,26
TOTAL   698 41.712
 

Font: Elaboració pròpia a partir de la base cartogràfica de l’IGN amb data d’actualització setembre 2012 
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OBSERVACIONS SOBRE EL DOCUMENT DE TREBALL

Per a cada comarca s’indiquen les possibles variacions quant a:

- incorporació de municipis d’altres comarques                                             

- agregació de municipis que no arribin als 250 h.

- supressió d’enclavaments

- correcció d’altres disfuncionalitats en el límits municipals.

Pel que fa a les disfuncionalitats municipals, aquesta reforma no pretén –perquè no

seria factible ni realista- abordar i donar solució a les múltiples disfuncionalitats que hi

ha en els límits municipals, sinó només a aquelles que es consideren més fàcils de

solventar, més urgents o manifestes i la resolució de les quals resultarà més

beneficiosa. Per a la determinació de les disfuncionalitats s’ha tingut sempre present el

Reglament de demarcació territorial i població dels ens locals, i en particular els

Articles 7.1.b i 41.

Pel que fa a la capitalitat, si no es diu altra cosa, es manté l’actual seu de l’Ajuntament.

En cas de municipis resultants d’agregacions, s’entén que la capital correspon, en

principi, al nucli que dóna nom al municipi o al primer dels topònims si la denominació

municipal està formada per la unió de diversos noms de lloc.

I



VEGUERIA DE PONENT

ALTA RIBAGORÇA

Supressió d’enclavaments: L’Artiga i Casós van ser agregats a Llesp el 1853 (i Llesp, al
Pont de Suert el 1968). Formen enclavaments del Pont de Suert a Vilaller, de manera
que cal passar per Vilaller per anar al Pont. Casós té mancomunitat de boscos amb
Vilaller. Se’n proposa la  incorporació a Vilaller, sota el nom de Vilaller i Vall de
Barravés.

Correcció d’altres disfuncionalitats en els límits municipals
Els antics municipis d’Espluga de Serra i de Sapeira van ser agregats a Tremp el 1970.
Tenen millor accés per carretera al Pont de Suert (N-230) que a Tremp (C-1311 pel coll
de Montllobar). Corresponen a un sector ribagorçà (la Terreta) tant topogràficament
(són tributaris de la Noguera Ribagorçana) com històricament. Es proposa la seva unió
al Pont de Suert. Col·lateralment resta així suprimit l’enclavament d’Enrens i Trepadús.

El nou municipi del Pont de Suert serà força extens i contindrà un gran nombre de
pobles. Per tal d’aconseguir un major equilibri territorial i en nombre de pobles agregats
entre els tres municipis ribagorçans, es proposa retallar una mica l’extensió del terme
pel nord, en benefici de la Vall de Boí i de Vilaller. En tots els casos, es tracta de
modificacions que no perjudiquen gens els pobles afectats, ans al contrari. Es tractaria
d’incorporar a la Vall de Boí els pobles d’Iran, Irgo i Llesp, així com Sarroqueta i Viuet,
a Vilaller. Tots aquests nuclis tenen comunicació expedita amb les noves capitals.
Igualment, són canvis conseqüents amb l’estructura física de les valls.

ALT URGELL

Agregacions. Per no arribar a 250 h., es proposa la unió dels següents municipis a les
poblacions assenyalades.
a) Estamariu, a Alàs i Cerc, sota el nom d’Alàs, Bescaran i Estamariu. Per anar a

la Seu cal passar pel terme d’Alàs, a la vora d’aquesta localitat, que hi és
l’Ajuntament més pròxim.

b) Cabó, a Organyà, poble més immediat i lloc de pas obligat per accedir a Cabó.
Col·lateralment, resta suprimit l’enclavament de Cabó a Organyà.

c) El Pont de Bar, Arsèguel i Cava, tots tres amb menys de 250 h., es poden unir en
un sol municipi amb l’Ajuntament al Pont de Bar (el municipi amb més habitants) i
amb el nom de l’antiga sotsvegueria a la qual en part pertanyien i que prenia el
nom del lloc de Bar: Baridà.

d) Josa i Tuixén i la Vansa i Fórnols, tots dos amb menys de 250 h., formen una
sola vall (Lavansa), de manera que per anar de Tuixén a la Seu d’Urgell cal
passar per Fórnols. Formen zona escolar de primària. Es poden unir amb el nom
de Tuixén i la Vansa. S’assenyala Tuixén com a seu de l’Ajuntament per tal com
és el lloc més poblat.

Supressió d’enclavaments: Conorbau i el Baridà és un enclavament despoblat
de Ribera d’Urgellet que encaixaria perfectament en el terme de les Valls d’Aguilar
(Noves de Segre n’és el poble més proper).
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Correcció d’altres disfuncionalitats en els límits municipals:
a) Els pobles del sector meridional d’Alàs i Cerc (Cerc, la Bastida d’Hortons, el Ges,

Ortedó i Lletó i Vilanova de Banat) han de passar per la Seu d’Urgell per anar al
seu Ajuntament situat a Alàs, al qual van ser agregats el 1970. La Seu d’Urgell és
la primera destinació laboral del municipi i centre de tots els serveis (Àrea Bàsica
de Salut, zona escolar de secundària, etc.). Es proposa la seva unió a la Seu
d’Urgell. Col·lateralment, restarà unit l’actual enclavament de la Seu d’Urgell
(Bell-lloc).

b) Per anar de Bescaran (unit a les Valls de Valira el 1970) al seu Ajuntament
(Anserall) cal passar per Estamariu, a la vora d’Alàs (5 km més a prop que
Anserall) i per la Seu d’Urgell. Es proposa la seva agregació al nou municipi d’Alàs,
Bescaran i Estamariu. Col·lateralment, resta suprimit l’enclavament de les Valls de
Valira (Vinyer de Bescaran). 

c) Fígols i Alinyà es va formar per la unió de dos termes el 1972. La comunicació
d’ambdós sectors (Fígols d’una banda i Alinyà, Canelles i Perles de l’altra) només
és possible passant per Organyà. La correcció d’aquesta disfuncionalitat deixa
qualsevol dels dos sectors amb menys de 250 h., per la qual cosa es proposa la
unió de tot el terme a Organyà. 

d) Freixe (municipi fins a la seva unió a Soriguera el 1847) només és accessible des
de Castellàs (les Valls d’Aguilar), per la qual cosa es proposa agregar-lo a les Valls
d’Aguilar.

e) En el municipi Montferrer i Castellbò hi ha un ampli sector que geogràficament
pertany a les valls dels rius de Pallerols i d’Aguilar, i que té com a via de
comunicació bàsica la carretera del port del Cantó. Es tracta dels antics termes de
Guils i de Pallerols, que van ser agregats a Montferrer el 1972. Per anar d’aquests
pobles al seu Ajuntament cal passar per localitats del terme de Ribera d’Urgellet
(la Parròquia d’Hortó i Adrall). La adscricpió municipal més lògica geogràficament
és amb la Ribera d’Urgellet. El Pla de Sant Tirs està a igual distància que
Montferrer. Colateralment resta suprimit l’enclavament de Montferrer i Castellbò
(Castellins). Es proposa com a nova denominació més genèrica Urgellet.

GARRIGUES

Rectificacions de límits comarcals
Alcanó, Almatret, Aspa, Llardecans, Maials, Sarroca de Lleida i Torrebesses
formen històricament i geogràficament el cor de les Garrigues (de fet, les Borges
Blanques o Borges d'Urgell no havia format part de les Garrigues fins a la divisió
comarcal de 1936). Encara avui dia pertanyen a l’arxiprestat de les Garrigues (mentre
que les Borges pertany a l’arxiprestat del Baix Urgell). Comparteixen una mateixa
realitat socioeconòmica i problemàtica amb els municipis veïns de les actuals
Garrigues. Malgrat que funcionalment està clar que no tenen gairebé cap relació amb
les Borges (i sí, molt intenses, amb la ciutat de Lleida), la seva adscripció a la comarca
garriguenca els situaria en un marc administratiu on la seva opinió i problemàtica
possiblement seria més entesa que en el Segrià. No es tractaria, per tant, d’una
comarca funcional sinó d’una comarca amb una problemàtica i caracterització
socioeconòmica força homogènia. Val a dir que la dificultat de comunicacions cap a la
rodalida de les Borges i la major facilitat per anar a Lleida és una situació que també
comparteixen pobles de les actuals Garrigues com ara la Granadella o el Soleràs. Tots
aquests pobles pertanyen a la Mancomunitat d’Aigües de les Garrigues per a
l’Abastament d’Aigua (exepte Almatret) i a l’àmbit de la DO Garrigues. Sarroca i

XXVIII



Torrebesses pertanyen a la zona escolar de secundària de les Borges. L’Agència
d’Extensió Agrària de la Granadella atenia tots aquests pobles. Llardecans pertany a
l’Àrea Bàsica de Salut de la Granadella. L’adscripció d’aquests pobles a les Garrigues
hauria de facilitar un cert reconeixement del sector més occidental com a rodalia
diferenciada i per a la prestació de serveis.

Agregacions: Per no arribar a 250 h., es proposa la unió dels següents municipis a les
poblacions assenyalades:
a) La Floresta, a les Borges Blanques, que és la localitat immediata més important i

centre de tots els serveis (zona escolar de primària i de secundària, Àrea Bàsica
de Salut, etc).

b) Fulleda, a l’Espluga Calba, que és el poble més immediat en direcció a les Borges
i lloc de pas obligat per anar-hi, amb el nom de l’Espluga Calba i Fulleda.

c) La Pobla de Cérvoles, al Vilosell, que és el poble més immediat i lloc de pas
obligat per anar cap a les Borges i Lleida, amb el nom de el Vilosell i la Pobla de
Cérvoles.

d) El Cogul, a Aspa, que és el poble més immediat i lloc de pas obligat per anar a
Lleida, amb el nom d’Aspa i el Cogul.

e) Granyena de les Garrigues i els Torms, al Soleràs, poble més proper i punt de
reunió per a tots dos, amb el nom de el Soleràs, Granyena i els Torms.

Supressió d’enclavaments:
a) L’enclavament format per Mas Roig i Concabella (les Borges Blanques) només

és accessible des de les Borges passant per Juneda, a on es proposa sigui
incorporat.

b) El petit enclavament dels Inferns (Juneda) a Puiggròs només és accessible des de
Juneda passant per Puiggròs, a on es proposa sigui incorporat.

NOGUERA

Supressió d’enclavaments: Des de Flix (Balaguer) cal passar per la Sentiu de Sió (a 4
km) per anar a Balaguer (a 11 km). Se’n proposa la unió a la Sentiu de Sió.

Correcció d’altres disfuncionalitats en els límits municipals:
a) Gerb (municipi unit a Os de Balaguer el 1846) és immediat a Balaguer (3 km), i

cal passar per aquesta ciutat per anar a l’Ajuntament d’Os (a 15 km). Se’n
proposa la unió a Balaguer.

b) L’Hostalnou (Vallfogona de Balaguer) constitueix un continu urbà amb Balaguer,
i es troba en canvi a 5 km del nucli del seu Ajuntament. Igualment, des del nucli de
la Ràpita cal passar per l’Hostalnou per anar a Vallfogona. L’Hostalnou-la Ràpita
formaven un terme que va ser agregat a Vallfogona el 1847. Ara se’n proposa la
unió a Balaguer.

c) L’Ametlla s’uní al terme de Fontllonga el 1847, i aquest, a Camarasa el 1970. Dista
uns 8 km d’Àger, vers els 30 km respecte del seu actual Ajuntament. Es troba a la
Vall d’Àger, històricament està vinculada a Àger, amb qui comparteix la propietat i
l’aprofitament del Montsec d’Ares. Se’n proposa la unió a Àger.

Observacions: Àger i Camarasa no han de formar agrupament perquè són zona de
muntanya i tenen més de 500 h.
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PALLARS JUSSÀ

Agregacions: Per no arribar a 250 h., es proposa la unió dels següents municipis a les
poblacions assenyalades.
a) Sarroca de Bellera i Senterada, tots dos amb menys de 250 h., poden formar un

sol municipi amb el nom de Sarroca i Senterada. Es proposa Senterada com a
seu de l’Ajuntament perquè és el nucli més gran i pas obligat per anar a la Pobla
de Segur. Col·lateralment, es suprimeix l’enclavament de Senterada (Larén).

b) Abella de la Conca, a Isona i Conca Dellà, amb el nom d’Isona i Conca d’Orcau.
No trobem justificació per a la denominació de Conca Dellà: sembla simplement un
apel·latiu vulgar gens concret (de allà). Per contra, el nom de Conca d’Orcau té una
tradició històrica molt forta.

c) Castell de Mur, Sant Esteve de la Sarga i Llimiana, tots tres amb menys de
250 h., poden formar un sol municipi amb el nom de Montsec. Castell de Mur és
el terme més poblat i ocupa una posició central respecte dels altres dos. Es
proposa situar l’Ajuntament a Cellers (actual terme de Castell de Mur), per tal com
és el més accessible per a tothom i lloc de pas gairebé obligat des de Llimiana per
anar a Tremp.

Supressió d’enclavaments:
a) El terme de Serradell fou unit a Conca de Dalt el 1969,i esdevé un gran

enclavament. Els pobles d’aquest sector han de passar per la Pobla de Segur per
anar al Pont de Claverol, on hi ha l’Ajuntament (el Pont de Claverol és immediat a
la Pobla, i el 1936 li va ser agregat). La Pobla és el centre de tots els serveis (Àrea
Bàsica de Salut, zona escolar de secundària, etc) i primera destinació laboral del
municipi. Es proposa unir aquest sector a la Pobla de Segur.

b) Els Obacs (Llimiana) es troba separat de la vall de Barcedana per una serra,
abocant-se a la Conca d’Orcau o part oriental de la Conca de Tremp. Es proposa
que sigui incorporat al municipi que agruparà tots els pobles d’aquest sector: Isona
i Conca d’Orcau. 

c) Els despoblats de Galliner, Montesquiu i Pui de l’Anell van ser units a Orcau el
1847 (i Orcau, a Isona i Conca Dellà el 1970). Només són accessibles des de
Tremp, i històricament depenien de Vilamitjana (avui de Tremp). Es proposa
agregar-los a Tremp.

d) El terme de Talarn envolta la capital de comarca, Tremp, de manera que aquesta
resta incomunicada de les altres tres parts del terme, de tal manera que el terme
de Talarn està constituït per quatre territoris discontinus. Es proposa unir a Tremp
tota la part meridional del terme de Talarn, establint una delimitació que permeti
una bona comunicació del nucli de Tremp amb els sectors immediats del seu terme
municipal que l’envolten.

Correcció de disfuncionalitats en els límits municipals
a) Erta fou unit a Malpàs el 1847 (i Malpàs al Pont de Suert el 1968). Per anar a Erta

cal passar per Sas i Xerallo, del terme de Sarroca de Bellera. Erta forma part de la
mateixa vall que Sas, amb qui comparteix comunals. Es proposa la seva unió al
nou municipi de Sarroca i Senterada.

b) Des de Sant Cristòfol de la Vall, Sant Martí de Barcedana i Sant Miquel de la Vall
cal passar al costat de Llimiana (amb la qual formen la vall de Barcedana) per anar
a Gavet o a Tremp. Aquests tres pobles van ser units a Aransís el 1847 (i Aransís,
a Gavet de la Conca el 1970). Es proposa la seva unió al nou municipi de
Montsec. Amb aquesta rectificació la resta del terme té menys de 250 h.. Es
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proposa unir el sector septentrional (Fontsagrada, Gavet de la Conca i Sant Serni)
a Tremp, centre de tots els serveis i primera destinació laboral del municipi. Per
contra, el sector oriental (Sant Salvador de Toló i Aransís) es pot incorporar a Isona
i Conca d’Orcau. Col·lateralment, l’enclavament d’Isona i Conca Dellà (Montadó)
deixarà d’existir.

c) L’antic terme de Gurp (amb Sta. Engràcia, Gurp, Tendrui i St. Adrià)  va ser unit a
Tremp el 1970. Per anar des de Gurp i Santa Engràcia a Tremp cal passar per
Talarn. La continuïtat geogràfica d’aquests dos sectors amb Talarn és ben clara. Es
proposa, per tant, la seva unió a Talarn. Amb aquesta incorporació, l’Acadèmia
General Bàsica deixarà d’estar migpartida entre dos municipis.

PALLARS SOBIRÀ

Agregacions. Per no arribar a 250 h., es proposa la unió dels següents municipis a les
poblacions assenyalades.
a) Esterri de Cardós i Lladorre, a Vall de Cardós. La totalitat de la Vall de Cardós

havia tingut personalitat històrica, i Ribera actua com a petit centre de serveis. Tots
tres municipis fan una zona escolar de primària. No té sentit la unió entre si
d’Esterri i Lladorre, perquè la reunió d’ambdues valls es fa passant per pobles de
l’actual terme de Vall de Cardós i no obeiria a cap criteri funcional.

b) Tírvia i Farrera, a Alins, sota el nom de Vall Farrera. Tots tres formen una vall que
havia tingut personalitat històrica. Es proposa que la seu de l’Ajuntament, tot i man
tenir-se dins el terme d’Alins per la seva major població, es situiï en un lloc més
central: a Araós.

Correcció de disfuncionalitats en els límits municipals
a) L’antic terme d’Estac (Arcalís, Baro, Escós, Estac i Mencui) fou unit a Soriguera el

1972. Per anar d’aquests pobles a Soriguera cal passar per Sort. Des del nucli més
poblat, Baro, hi ha 18 km al seu Ajuntament, Soriguera, i només 5 km a Gerri de
la Sal. Es proposa la seva incorporació al Baix Pallars, així com el canvi de
denominació d’aquest municipi - per equívoc- pel de Gerri, Peramea i Baro. La
resta del terme de Soriguera no assoleix 250 h. i, a més a més, la millor connexió
amb el seu Ajuntament des dels pobles de Tornafort, Malmercat i Saverneda
s’estableix tot passant per Sort. Sort és el centre de serveis de tot el terme (Àrea
Bàsica de Salut, zona escolar de primària i de secundària, etc) i la primera
destinació laboral. Per aquests motius es proposa unir a Sort la part del terme de
Soriguera formada pels nuclis d’Embonui, les Llagunes, Malmercat, Puiforniu,
Rubió, Saverneda, Soriguera, Tornafort i Vilamur.

b) Els quatre termes d’Isil, Son, Sorpe i València d’Àneu van ser units el 1970, amb
el nom d’Alt Àneu. En aquest municipi podem distingir dos sectors: d’una banda,
Alòs, Isil, Àrreu, Borén i Isavarre, i de l’altra, València, Son i Sorpe. Ambdós
sectors només estan units per carretera passant per Esterri d’Àneu. Cap dels dos
sectors assoleix per si sol 250 h.; en conseqüència es proposa la unió de la
totalitat del terme a Esterri d’Àneu, que és el centre de serveis de tota la vall
(formen zona escolar de primària) i primera destinació laboral (270 h., Escaló
66 h.). Es proposa per al nou municipi el nom de la vall, que havia tingut
personalitat pròpia històricament: Vall d’Àneu.

c) Els termes d’Escaló, Jou i Unarre van ser units el 1971 amb el nom de
la Guingueta d’Àneu. Per anar de Jou a la Guingueta cal passar per pobles
d’altres termes: Son i Esterri d’Àneu. D’altra part, la vall d’Unarre té el seu accés
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bàsic per Esterri d’Àneu. La correcció d’aquestes disfuncionalitats deixa la resta del
terme (el sector d’Escaló) amb menys de 250 h. Es proposa la incorporació de tot el
terme al de Vall d’Àneu.

Observacions: Romadriu pertany al terme de Llavorsí, tot i que la cartografia no ho
reflecteix. La Comissió entén que cal procedir a una definició dels límits municipals
entre Llavorsí i Farrera en aquest sector i que el nucli de Romadriu, així com la
carretera que hi arriba des de Montenartró, han de restar dins el terme de Llavorsí (que
és l’Ajuntament més proper), de tal manera que no existeixi cap enclavament.

PLA D’URGELL

Rectificacions de límits comarcals
Es proposa una ampliació del Pla d'Urgell, amb municipis de la Noguera (Penelles i
Bellmunt d'Urgell) i de l'Urgell (Castellserà, la Fuliola, Bellpuig i Preixana). Aquesta
modificació equilibraria la petita extensió de l’actual Pla d’Urgell, i li donaria una
dimensió més coherent amb el dinamisme de Mollerussa i la seva creixent capacitat de
vertebració territorial. Igualment, donaria més cohesió a la realitat geogràfica definida
pel regadiu del Canal d'Urgell. Permetria també donar coherència administrativa a la
rodalia de Bellpuig, atès que actualment part dels pobles que graviten clarament amb
Bellpuig (com ara Vilanova de Bellpuig i Castellnou de Seana) es troben al Pla d'Urgell.
Barbens, Ivars, Castellnou i Vilanova formen part de la zona escolar de secundària de
Bellpuig. Bellpuig té com a primera destinació laboral Mollerussa (20% dels
desplaçaments).

Agregacions: Per no arribar a 250 h., es proposa la unió de Bellmunt d’Urgell a
Penelles, sota el nom de Penelles i Bellmunt. L’accés principal a Bellmunt passa per
Penelles, i els respectius termes municipals estan summament imbricats.

Supressió d’enclavaments:
a) L’enclavament de Castellserà es troba pràcticament dins el nucli de Penelles. Es

proposa la seva incorporació al nou municipi de Penelles i Bellmunt.
b) L’antiga quadra d’Arrufat o Remolins (Bellvís) té el seu accés principal des de

Linyola, a on es proposa que sigui incorporada.
c) Vensilló (unit als Alamús vers el 1836) té com a poble més immediat Torregrossa,

a on es proposa que sigui incorporat.

Correcció d’altres disfuncionalitats en els límits municipals: L’antic terme de Seana (unit
a Bellpuig el 1846) forma un continu urbà amb Barbens. Cal establir un nou límit entre
els termes de Barbens i Bellpuig segonsde la proximitat a l’un o l’altre.

SEGARRA

Agregacions. Per no arribar a 250 h., es proposa la unió dels següents municipis a les
poblacions assenyalades.
a) Granyanella, a Cervera, ciutat immediata, centre de tots els serveis (Àrea Bàsica

de Salut, zona escolar de secundària, etc.) i primera destinació laboral.
b) Les Oluges i Estaràs, tots dos amb menys de 250 h., poden formar un sol

municipi, sota el nom de Valls del Sió. Es proposa la unió dels pobles d’Alta-riba
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i Ferran (Estaràs) a Sant Ramon, localitat immediata de pas obligat per anar a les
Oluges i a Estaràs, i amb qui formen zona escolar de primària.

c) Granyena de Segarra i Montornès de Segarra, tots dos amb menys de 250 h.,
poden formar un sol municipi, sota el nom de Granyena i Montornès.

d) Montoliu de Segarra, tot i tenir menys de 250 h., pot romandre com a municipi
amb la incorporació d’Albió (Llorac, molt més pròxim de Montoliu que no pas de
Santa Coloma de Queralt) i de Llindars i la Sisquella (Ribera d’Ondara), segons
s’indica més avall. Es proposa com a nom més integrador el de Comalats, antiga
denominació comarcal (literalment,  “valls àmplies”). Precisament, el poble més
cèntric per als vuit pobles del nou terme, i que per tant es proposa com a capital,
és la Guàrdia Lada.

e) Talavera, com a resultat de les correccions de les disfuncionalitats assenyalades
més avall resta amb menys de 250 h. Se’n proposa la  unió amb Ribera d’Ondara:
cal passar per la capital d’aquesta, Sant Antolí, per anar a Cervera. Formen zona
escolar de primària.

f) Massoteres i Sant Guim de la Plana, a Guissona, que és el centre de reunió de
tots dos municipis, primera destinació laboral i centre de serveis immediat (zona
escolar de secundària).

g) Tarroja de Segarra, a Torrefeta i Florejacs. Tanmateix, el lloc més cèntric per als
pobles que restarien al terme de Torrefeta i Florejacs després de la correcció de
les disfuncionalitats assenyalades més avall és justament Tarroja, lloc de pas
obligat per comunicar els tres sectors de Torrefeta (Sedó i Riber d’una banda, el
Llor i el Far d’una altra i Bellvei i Torrefeta d’una altra). Es proposa, en
conseqüència, que l’’Ajuntament se situï a Tarroja i que el nou municipi tingui el
nom, més integrador, de Ribera Alta de Sió.

Correcció de disfuncionalitats en els límits municipals
a) Els Plans de Sió: municipi format el 1974 per la unió de les Pallargues i l’Aranyó;

aquests, alhora, van ser el resultat de la unió d’un total de deu ajuntaments el
1847. Hi trobem les següents disfuncionalitats:

- Per anar del Canós als pobles de la Ribera de Sió cal passar pel terme de Cervera
o pel de Tàrrega. També l’Aranyó, Montcortès i Muller es poden incorporar a Cervera
per la seva estreta vinculació i major proximitat a aquesta ciutat que no pas a les
Pallargues.
- El poble d’Hostafrancs està a pocs centenars de metres de Riber (nou municipi de

Ribera Alta de Sió), i més pròxim a l’Ajuntament d’aquest nou terme, Tarroja, que
no pas a les Pallargues. Es proposa la seva unió al nou municipi de Ribera Alta de
Sió.

b) Ribera d’Ondara: municipi format per la unió el 1971 de St. Antolí i Vilanova i
St. Pere dels Arquells; aquests, alhora, van ser el resultat de la unió d’un total de
12 ajuntaments el 1847. Hi trobem les següents disfuncionalitats:

- Des de Gramuntell cal passar per Cervera per anar a l’Ajuntament (St. Antolí),
quan és immediat a Granyena de Segarra, al qual es proposa que sigui unit.

- Des de Montpalau cal passar per St. Guim de Freixenet o per les Oluges per anar
a St. Antolí, se’n proposa la unió a les Oluges (Valls del Sió).

- Des de Llindars i la Sisquella cal passar per Cervera per anar a St. Antolí, quan
són immediats a Montoliu (Comalats), al qual es proposa que siguin units.

c) Talavera es va formar el 1847 per la unió de set ajuntaments. Hi ha les següents
disfuncionalitats:

- Des de Bellmunt i Civit cal passar per la Panadella per anar a Talavera, i es
proposa que siguin units a la Panadella (actualment Montmaneu).
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- Des de Pallerols cal passar per la capital de Ribera d’Ondara (St. Antolí) per anar
a Talavera. És necessària la seva unió a Ribera d’Ondara.

d) Torrefeta i Florejacs. municipi format el 1972 per la unió de Florejacs i Torrefeta;
alhora, aquests dos van ser el resultat de la unió d’un total d’onze ajuntaments el
1847. Hi ha les següents disfuncionalitats:

- Des de l’enclavament de les Cases de la Serra cal passar per Sanaüja per anar a
Torrefeta. Se’n proposa la unió a Sanaüja.

- Des de tot el sector septentrional (Florejacs, Palou, Gra, Granollers i Selvanera, la
Morana i St. Martí de la Morana) cal passar per Guissona per anar a Torrefeta.
Guissona és centre de serveis de tots aquests pobles i primera destinació laboral
del municipi. Col·lateralment, l’enclavament de Guissona (Mas d’en Porta) deixaria
d’existir.

e) Pinell. municipi del Solsonès format el 1847 per la unió de les parròquies de
Madrona, Miravé, Pinell, Sant Climenç i Sallent. L’antic terme de Sallent és imme
diat a Sanaüja, i molt lluny de Clarà (localitat assenyalada com a capital del nou
municipi de Solsonès Occiental), i per tant se’n proposa la  unió a Sanaüja.

SEGRE MITJÀ

Justificació. Com a antecedent administatiu només es poden esmentar els oficialats
eclesiàstics de Ponts i d’Oliana (Urgell). Apareix en les propostes comarcalitzadores
com a Conca de Meià segons N. Font i Sagué (1897); Conca de Meià i Ribera de Segre
segons Pere Blasi (1916); Alt Urgell o Ribera del Segre segons Cèsar A: Torras (1924),
Mig Segre en el Pla d’organització social agrària de J. Rendé (Mancomunitat) de 1924;
Conca de Meià i Ribera de Segre a l’Àlbum Meravella (v.1930), Ribera del Segre en el
Diccionari nomenclàtor del CEC (1931); Mig Segre en el Diccionari Salvat (v.1931);
Urgell Mitjà segons Pau Vila (1931); Mig Segre segons Josep Tortosa Duran (1961) i
Jaume Bover (1975). En l’enquesta d’autoidentificació comarcal de 1931, la
denominació majoritària és la de Mig Urgell (també s’empra la referència a Artesa de
Segre o la Conca de Meià); Ponts demanà ser capital de comarca. Correspon
bàsicament a les àrees bàsiques de salut d’Artesa de Segre i de Ponts. Correspon
aproximadament a l’àmbit de l’Agència d’Extensió Agrària de Ponts, àmbits de les
oficines de Correus d’Artesa de Segre i de Ponts, districtes telefònics d’Artesa de Segre
i de Ponts, arxiprestats de la Ribera del Segre i de l’Urgell Mitjà de la diòcesi d’Urgell.
Correspon aproximadament a les zones escolars de secundària d’Artesa i de Ponts.
Oliana, Ponts i Artesa formen mercat de treball: Ponts és la primera destinació de tres
municipis i Artesa i Oliana d’altres dos cadascuna. Hi ha un molt alt percentatge de
població ocupada que treballa dins d’aquest territori: 83%. Ponts, Oliola, Cabanabona i
Vilanova de l’Aguda fan la Mancomunitat de Serveis del Mig Segre. En la consulta
municipal de 1987, diversos ajuntaments de la rodalia de Ponts reclamaren la creació
de la comarca del Segre Mitjà. És un espai molt dilatat inclòs actualment dins dues de
les comarques més extenses de Catalunya. Hi manca, per tant, un impuls polític a
aquest gran espai format per tres rodalies perfectament definides. Criteris d’equilibri
territorial n’aconsellen el  reconeixement. Ponts ocupa una posició central que fa que
sigui la capital idònia. 

Agregacions. Per no arribar a 250 h., es proposa la unió dels següents municipis a les
poblacions assenyalades:
a) Oliola, a Ponts, localitat immediata a la qual històricament estava unida (incloïa el

terme Forà de Ponts), primera destinació laboral i de la qual depèn per a tots els

XXXIV



serveis: zona escolar de secundària i Àrea Bàsica de Salut.
b) Tiurana, a Ponts, de la qual depèn per a tots els serveis: zona escolar de

secundària i Àrea Bàsica de Salut.
c) Cabanabona, a Vilanova de l’Aguda, sota el nom de Vilanova de l’Aguda i

Cabanabona. Hi ha força lligams entre Cabanabona i Vilanova: els pobles
meridionals de Vilanova (l'Alzina, Guardiola i Vilalta) han de passar per
Cabanabona per anar al seu Ajuntament. El nou municipi inclouria també
Plandogau (Oliola). Es podria situar l’Ajuntament a la carretera C-1412, en un punt
equidistant de Cabanabona i Vilanova.

d) Alòs de Balaguer, a Artesa de Segre, primera destinació laboral després de
Barcelona, i d’on depèn per a tots els serveis: zona escolar de secundària i Àrea
Bàsica de Salut.

e) Foradada, a Artesa de Segre, primera destinació laboral i d’on depén per a tots els
serveis: zona escolar de secundària i Àrea Bàsica de Salut.

Supressió d’enclavaments: Rúbies (Camarasa) es pot incorporar a Vilanova de Meià,
des d’on és més fàcilment accessible.

Correcció d’altres disfuncionalitats en els límits municipals
a) Guardiola i Mirambell (antic terme unit a Bassella el 1847) només són accessibles

per una pista carenera que surt de Ponts, al que es proposa que siguin units.
b) La Móra Comdal, el Sàlzer i la Valldan (antics termes units a Odèn el 1847) estan

topogràficament abocats a Oliana, són més fàcilment accessibles des d’Oliana i
formen part de la seva Àrea Bàsica de Salut. Se’n proposa la  incorporació a
Oliana.

c) Madrona (Pinell de Solsonès) és més fàcilment accessible des de la C-1313 que
no pas per la carretera a Solsona. Es pot unir a Bassella, que està més a prop que
Clarà, poble assenyalat com a capital del nou municipi del Solsonès Occidental.
Col·lateralment, es suprimeix l’enclavament de Bassella. Es suggereix situar
l’Ajuntament del nou municipi de Bassella al poble més gran que no restarà
inundat pel pantà de Rialb: Altès, i per tant que aquest sigui el nom del nou
municipi.

SEGRIÀ

Rectificacions de límits comarcals
Ivars de Noguera es troba immediat a Alfarràs, que és el seu centre de serveis bàsic:
pertany a l’Àrea Bàsica de Salut d’Alfarràs-Almenar i a la zona escolar de secundària
d’Almenar. Alfarràs és la seva primera destinació laboral. Per aquests motius es
proposa que formi agrupament municipal amb Alfarràs, tot passant de la seva actual
comarca (Noguera) al Segrià.

Supressió d’enclavaments: El petit enclavament d’Alcarràs té com a poble més
immedait Soses, a on es proposa que sigui agregat.

Correcció d’altres disfuncionalitats en els límits municipals
L’antic terme de Malpartit fou unit a Torrefarrera el 1847, amb el qual només té
continuïtat per un punt: és un quasi enclavament. Per anar de Malpartit a Torrefarrera o
a Lleida cal passar per Alpicat. Se’n proposa la  unió a Alpicat.
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URGELL

Rectificacions de límits comarcals
a) Passanant i Vallfogona de Riucorb (actualment Conca de Barberà) tenen la seva

més fàcil comunicació cap a Tàrrega i Lleida. Pertanyen a l’altiplà i comarca
tradicional de la Segarra (Vallfogona va ser adscrita a la Segarra el 1936), i més
concretament a la conca del riu Corb, afluent del Segre. Amb la primera divisió
provincial (1822) s’integraren a Lleida per motius de vessant hidrogràfic, però en la
definitiva (1847) van restar amb Tarragona, per bé que inicialment Vallfogona
romangué amb Lleida. Dels pobles d’aquests dos termes hi ha 16-18 km de
distància a Tàrrega i 25-31 km a Montblanc. També el traçat de la carretera és molt
més favorable en direcció a Tàrrega, atès que no cal salvar el desnivell de la serra
del Tallat. La distància a Lleida és similar a la de Tarragona, però amb l’avantatge
de fer-se per autovia des de Tàrrega. Passanant pertany a l’Àrea Bàsica de Salut
de Tàrrega, i per tant a la regió sanitària de Ponent. L’escassa població dels dos
municipis ens obliga a sumar la seva mobilitat per motius de treball per tal
d’obtenir dades mínimament significatives. Així, trobem que 13 dels 58
desplaçaments es fan cap a Tàrrega i que és la primera destinació en els dos
municipis. No hi ha cap desplaçament a Montblanc i només 3 de Vallfogona cap a
Sta. Coloma de Queralt. Per tot plegat, se’n proposa la incorporació a l’Urgell.

b) Preixens (actualment Noguera) està molt lligat a la Ribera de Sió i té com a
centre bàsic de serveis Agramunt: forma part de la seva Zona Escolar de
Secundària i Àrea Bàsica de Salut. Per aquests motius, es proposa incorporar-lo a
l’Urgell.

Agregacions. Per no arribar a 250 h., es proposa la unió dels següents municipis a les
poblacions assenyalades:
a) Els Omells de na Gaia, a Maldà, sota el nom de Maldà i els Omells. Maldà n’és

el poble més immediat i pas obligat per anar als Omells des de l’Urgell.
b) Vallfogona de Riucorb, a Guimerà, sota el nom de Guimerà i Vallfogona.

Guimerà n’és el poble més proper i lloc de pas obligat per anar a Vallfogona des
de l’Urgell.

c) Ciutadella, Nalec i Passanant són municipis veïns que no arriben a 250 h.
Ciutadella és el poble més gran i punt central tant per a Nalec com per a Passanant
i Belltall, per la qual cosa s’ assenyala com a seu de l’Ajuntament del nou
municipi de Ciutadella, Nalec i Passanant.

d) Puigverd d’Agramunt i Ossó de Sió, tots dos amb menys de 250 h., poden
formar un municipi sota el nom de Puigverd i Ossó de Sió. Puigverd és lloc de
pas obligat des d’Ossó a Agramunt i és el poble més gran, per la qual cosa
s’assenyala com a seu de l’Ajuntament.

Supressió d’enclavaments:
a) Aguilella (Barbens) passa al poble més immediat: Tornabous.
b) L’enclavament d’Agramunt format per Montclar (unit el 1847) pot tenir fàcilment

continuïtat territorial amb la resta del terme mitjançant la incorporació de l’extrem
meridional d’Artesa de Segre: concretament la zona situada al sud de la serra de
Montclar, on hi ha carretera d’accés a la Donzell (també terme d’Agramunt).
Agramunt és la població de major dimensió més immediata.

Correcció d’altres disfuncionalitats en els límits municipals
a) Montblanquet s’uní a Vallbona de les Monges el 1847, però només s’hi pot
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arribar des de l’Urgell passant per Maldà i els Omells. Se’n proposa la unió a Maldà
i els Omells.

b) Llorenç de Rocafort fou municipi fins a la seva unió a Rocafort de Vallbona el 1847,
el qual, a l’ensems, passà a Sant Martí de Riucorb el 1971. Per anar de Llorenç
a Sant Martí cal passar per Maldà. Vallbona de les Monges és el poble més
proper, i al que es proposa que sigui unit.

c) Els pobles de Coscó i Renant, agregats el 1847 al municipi d’Oliola (amb menys
de 250 h.) s’incorporen a Agramunt per tal com és la més propera.

VAL D’ARAN

Agregacions. Per no arribar a 250 h., es proposa la unió dels següents municipis a les
poblacions assenyalades:
a) Arres, Vilamòs i es Bòrdes, tots tres amb menys de 250 h., es poden unir en un

sol municipi amb el nom del sesterçó que havien format: Lairissa. Es Bòrdes és el
nucli més poblat i és fàcilment accessible per a tots. Col·lateralment,  es
suprimeixen els dos enclavaments d’Arres i de Vilamòs.

b) Bausen i Canejan, a Les, amb el nom de Baish Aran. Tots tres formen ja una
zona escolar de primària. Les és lloc de pas obligat cap a Vielha.
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l’Abella, i sense aquest nucli resten amb una població inferior a 250 h. per la qual
cosa es proposa unir-los a Centelles.

c) Les Masies de Roda envolten Roda de Ter formant-hi un continu urbà. Roda és la
primera destinació laboral de les Masies. Es van segregar de Roda de Ter entre el
1800-19. Durant la Guerra del 36 van ser unides a Roda. Es proposa unir-les a
Roda de Ter.

d) Les Masies de Voltregà envolten el petit terme de St. Hipòlit de Voltregà,
formant-hi continu urbà. St. Hipòlit és la primera destinació laboral de les Masies.
Es van segregar de St. Hipòlit el 1796. Es proposa la seva unió a Sant Hipòlit (ara
Voltregà). Amb tot, el sector septentrional del terme està prou individualitzat i té
prou població com per  formar municipi juntament amb Orís. El sector unit a
St. Hipòlit comprèn 1.964 h.

e) El sector del Far (municipi suprimit de Susqueda) té com a poble més immediat i
de fàcil accés Rupit, i per tant es proposa la seva unió a Rupit i Pruit.

f) La Farga de Bebié és una colònia industrial a cavall dels termes de les Llosses i
de Montesquiu. Es proposa la seva unió al poble més immediat: Montesquiu. La
Farga de Bebié pertany a l’Àrea Bàsica de Salut de St. Quirze de Besora.

Observacions: Alt Lluçanès, Sant Feliu Sasserra i Oristà no han de formar agrupament
municipal per tenir més de 500 h. i ser municipis de muntanya.

SOLSONÈS

Rectificacions de límits comarcals
Cardona, actualment a la comarca del Bages, es pot incorporar al Solsonès, atesa
l’afinitat existent a tots els nivells, l’actual orientació econòmica vers el turisme, la
intensitat de les relacions mútues entre Solsona i Cardona i el seu caràcter muntanyenc.
Solsona és la segona destinació laboral de Cardona (la primera n’és Sallent).
Per altra banda, més avall es proposa la unió de Montmajor (Berguedà) i Navès
(Solsonès). El nou municipi resultant encaixaria millor en el conjunt del Solsonès, per la
seva proximitat a Solsona i a Cardona. La suma dels desplaçaments laborals cap a
Cardona i Solsona és equivalent als que hi ha cap a Berga.

Agregacions: Per no arribar a 250 h., es proposa la unió dels següents municipis a les
poblacions assenyalades:
a) Lladurs, a Solsona, excepte els sectors occidentals (Montpol i Terrassola), que

tenen millor accés a la carretera de Solsona a Castellar de la Ribera. Lladurs
depèn per a tots els serveis de Solsona, i també n’és la primera destinació laboral.

b) La Coma i la Pedra i Guixers, a Sant Llorenç de Morunys, sota el nom de Vall de
Lord. Tots dos depenen per a tots els serveis de St. Llorenç, i aquesta n’és la seva
primera destinació laboral. Subsidiàriament se solventen dues disfuncionalitats: el
petit terme de St. Llorenç es troba encerclat per Guixers, i desapareix
l’enclavament de St. Llorenç.

c) Castellar de la Ribera i Pinell, tots dos amb menys de 250 h., poden formar un
sol municipi que incorporés altres sectors de Lladurs i Olius, sota el nom de
Solsonès Occidental, i amb Ajuntament a Clarà, com a punt central. El nou
municipi s’articularia al voltant de les dues carreteres occidentals, la de Solsona a
Ogern i la de Solsona a Pinell. Tanmateix, l’extrem sudoccidental del terme de
Pinell encaixa millor en els termes de Bassella (Madrona) i Sanaüja (Sallent).

d) Llobera no té 250 h., però pot romandre com a municipi incorporant sectors de
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municipis veïns: Olius (Brics), Pinós (St. Just) i Riner (Su i el Miracle), sota el nom
de Solsonès Sud. El nou municipi s’articularia al voltant de la carretera de Solsona
al sud, amb els dos brancals cap a Torà i cap a Su i Cardona, de tal manera que
la cruïlla d’ambdues a l’Hostal del Boix esdevindria un bon emplaçament per a
l’ajuntament.

e) Clariana de Cardener i Riner, tots dos amb menys de 250 h., poden formar un sol
municipi sota el nom de Clariana i Riner. En aquest supòsit, el poble de
Santa Susanna ocuparia un lloc central.

Correcció de disfuncionalitats en els límits municipals
a) El terme d’Olius (tres antics termes agregats el 1847) envolta parcialment el de

Solsona, de tal manera que cal passar per Solsona per anar d’un sector a un altre.
La correcció d’aquestes disfuncionalitats obliga a agregar el Castellvell a Solsona,
la Torregassa, al Solsonès Occidental, i Brics, al Solsonès Sud. En conseqüència,
la resta del terme (Olius i el Pi de Sant Just, que també es comuniquen passant
pel terme de Solsona) no assoleix els 250 h. i no hi ha inconvenient per a unir-lo a
Solsona, que n’és el centre de prestació de tots els serveis i primera destinació
laboral. El nou terme ha d’incorporar el sector occidental de l’Espunyola, immediat
a Montmajor: els Torrents i part del terme de Correà; també aquí hi ha una
delimitació conflictiva: hi ha dos enclavaments, un d’ells (l’Església de Correà)
reconegut només a efectes cadastrals.

b) La correcció del cúmul d’enclavaments i irregularitats en els límits entre Montmajor
i Navès aconsella procedir a la seva fusió, sota el nom de Vall d’Ora. Montmajor
restaria com a capital atenent a la seva major població. Els sectors de la
capçalera del Cardener dins el terme de Navès, per la seva llunyania, convindria
que passessin a St. Llorenç de Morunys (les Cases de Posada) i a Solsona
(el sector immediat a la carretera que du a Peà i el Cavall).
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1. CRITERIS DE DELIMITACIÓ MUNICIPAL. V4 17.04.2012 
 
Correspon a la Direcció General d’Administració Local (DGAL) establir els criteris de 
delimitació municipal com a òrgan competent en la tramitació dels expedients que conformen 
el Mapa Municipal. 
 
 
1.1 Concepte de delimitació municipal 
 
1.1.1 Els límits municipals 
 
Els límits municipals són molt més que unes simples línies sobre els mapes, són el resultat 
d’unes interrelacions sòcio-econòmiques històriques. 
 
1.1.2 La delimitació municipal 
 
La delimitació municipal va més enllà de la simple determinació d’un traçat, és la 
determinació de l’àmbit territorial dels municipis, l’àmbit on l’ajuntament exerceix les seves 
competències. 
 
1.1.3 Delimitació municipal en el marc del Decret 244/2007 
 
D’acord amb el Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la 
demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les 
mancomunitats de Catalunya, la delimitació municipal comprèn des de les operacions de 
delimitació, l’aprovació de l’acta pels plens, la publicació de la resolució, la fitació, i fins a 
l’elaboració del Mapa municipal i el seu sotmetiment a consideració de la Comissió de 
Delimitació Territorial (CDT), que és el moment en què es pot mesurar el terme municipal. 
 
1.1.4 Delimitar enfront reconèixer 
 
Delimitar és dirimir, determinar per on passa una línia, és decidir un límit. 
 
Reconèixer és constatar, observar per on passa una línia. 
 
 
1.2 El procediment de delimitació en el marc de l’elaboració del Mapa Municipal 
 
1.2.1 Procediment de delimitació, no de reconeixement 
 
Atès que la interpretació de la línia de terme que es realitza amb el replantejament pot implicar 
imprecisions i errors, caldrà realitzar una nova delimitació a escala 1:5.000, i no tan sols un 
reconeixement de la línia de terme. 
 
El procediment de delimitació municipal que se segueix actualment en l’elaboració del Mapa 
Municipal de Catalunya és un procediment de delimitació i no de reconeixement. 
 
1.2.2 Replantejament 
 
El replantejament és una interpretació de la línia límit entre dos municipis, feta a partir de la 
documentació històrica, però no és la línia pròpiament. 
 
El replantejament no pot modificar la línia de terme descrita a l’acta. 
 
1.2.3 Interpretació de la línia de terme 
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Preval la descripció de la línia de terme de l’acta per sobre de les descripcions d’altres 
documents. 
 
 
1.3 Ordre de prelació dels documents de delimitació 
 

I. Delimitacions anteriors consentides 
 

a. Actes de delimitació i actes històriques de l’Institut Geogràfic Nacional (IGN) 
(1910-1930) 

 
II. Actes d’exercici de potestats administratives 

 
a. Planejament urbanístic 
b. Llicències d’obres, prestació de serveis, contribució urbana, explotació de 

béns comunals 
 

III. Documents de domini i privats 
 

a. Cadastre, delimitació de forest pública 
b. Registre de la propietat, escriptures de propietat 

 
IV. Testimonis i altres 

 
a. Empadronaments, partides de naixement, lleves militars, etc. 
b. Sistema de ponderació geogràfico-administrativa 

 
 
1.4 Línia de terme 
 
1.4.1 Línia de terme 
 
Línia de terme 
 
La línia de terme és la totalitat de la línia comuna entre dos municipis, independentment del 
nombre de trams o segments. 
 
1.4.2 Fita, molló o terme 
 
Fita 
 
Punt geogràfic que assenyala el límit d’un terme. Pot ser una pedra o un altre senyal físic o bé 
un punt definit únicament per les seves coordenades. Queda definida per la seva posició en el 
territori. 
 
Fita real 
 
Element físic sobre el terreny que és reconegut com a senyal per marcar els límits del terme. 
Queda definida per l’element físic sobre el terreny i per les seves coordenades UTM. Pot ser 
una roca, una pedra, una cruïlla, etc. 
  
Fita monumentada 
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Fita real resultant de l’acció antròpica (fites de pedra tallada, de formigó o altres materials, 
pedres incrustades, creus o inscripcions gravades en roques). 
  
Fita teòrica 
 
Punt geogràfic que marca els límits del terme, definit per les seves coordenades UTM teòriques 
determinades a partir de càlculs o analíticament sobre cartografia. 
 
Fita auxiliar 
 
Senyal que serveix per determinar el punt on es troba la fita sense necessitat d’aparells de 
posicionament. Pot ser una pedra o un altre senyal físic. Queda definida per l’element físic 
sobre el terreny i per les seves coordenades UTM. Normalment marquen punts d’intersecció 
d’eixos de rius o camins, o llocs on no és possible la col·locació de cap senyal físic. 
 
Fita testimoni 
 
Senyal que indica la proximitat de la fita amb un valor merament orientatiu. No és possible 
determinar amb exactitud la posició de la fita sense aparells de posicionament. Habitualment es 
tracta d’elements aixecats pels ajuntaments en llocs emblemàtics. 
 
 
1.5 Unitat de tramitació d’expedients del Mapa Municipal i objecte de la delimitació 
 
1.5.1 Unitat de tramitació d’expedients 
 
La unitat bàsica de tramitació dels expedients que conformen el Mapa Municipal (expedients 
de delimitació i expedients d’alteració) és la línia de terme sencera.  
 
1.5.2 Objecte de la delimitació 
 
L’objecte de la delimitació municipal és la línia de terme. Aquesta línia és definida pel seu 
traçat, i no per les fites que pugui tenir. 
 
Dos municipis que limitin en un punt, no tenen línia de terme, i no escau, per tant, la seva 
delimitació. 
 
 
1.6 Actes 
 
1.6.1 Acta de les operacions de delimitació 
 
Acta de les operacions de delimitació: document que atesta per escrit la realització de les 
operacions de delimitació. 
 
Operacions de delimitació: precisar amb detall el traçat de la línia de terme i assenyalar-lo 
sobre el terreny (art. 30.2 Decret 244/2007). 
 
1.6.2 Acta de reconeixement de la línia de terme i assenyalament de les fites comunes 
 
Acta de reconeixement de la línia de terme i assenyalament de les fites comunes: 
document que atesta per escrit la realització del reconeixement de la línia de terme i 
l’assenyalament de les fites comunes. 
 
1.6.3 Descripció de la línia de terme 
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La descripció de la línia de terme no pot limitar-se a un simple llistat de coordenades, sinó 
que ha de tenir un component literari bàsic que permeti fer-se una idea el més aproximada 
possible del traçat de la línia de terme. 
 
El traçat ha de ser coherent amb la localització de les fites, i no hi pot haver discontinuïtat 
en la línia de terme. 
 
1.6.4 Numeració de les fites 
 
La numeració de les fites d’una mateixa línia de terme ha de ser correlativa, 
independentment del número de trams o segments que tingui. 
 
1.6.5 Límits de propietats 
 
S’ha d’evitar fer referència a límits de propietats en la descripció de les fites i la línia de 
terme. En aquests casos la línia de terme es pot descriure com una poligonal. 
 
1.6.6 Llistat de coordenades UTM 
 
Sempre que la línia de terme es pugui descriure de forma literària de manera que permeti 
seguir el seu traçat sense confusió, no s’afegiran els llistats de punts de coordenades UTM 
a les actes de delimitació. Aquesta consideració queda sense efecte en cas que els punts 
siguin presos sobre el terreny. 
 
En les actes de reconeixement, a banda de la descripció literària de la línia de terme, s’hi 
afegirà els llistats de punts de coordenades UTM d’aquestes línies. 
 
1.6.7 Voluntat d’alteració de les CMD 
 
Quan les CMD, signen la línia de terme resultant de les actes històriques, cal afegir a l’acta de 
delimitació el paràgraf següent: 
 

Les comissions de delimitació dels ajuntaments de ... i de ... manifesten la seva voluntat 
d’iniciar un expedient d’alteració de la línia de terme entre ambdós municipis per tal 
d’adaptar-la a la realitat geogràfica del moment, d’acord amb el procediment establert 
als articles 9 i següents del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la 
constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals 
descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya. 

 
En el cas que no vulguin signar la línia de terme resultant de les actes històriques, igualment 
s’ha d’aixecar acta de la reunió, i canviar el títol de l’acta per: 
 

Acta de la reunió de les operacions de delimitació entre els termes municipals de .. i 
de...  

 
Així mateix, cal afegir a l’acta de delimitació el paràgraf següent: 
 

Les comissions de delimitació dels ajuntaments de ... i de ... no reconeixen la línia de 
terme resultant de les actes de DATA aixecades per l’Institut Geogràfic espanyol, i 
manifesten la seva voluntat d’iniciar un expedient d’alteració de la línia de terme entre 
ambdós municipis per tal d’adaptar-la a la realitat geogràfica del moment, d’acord amb 
el procediment establert als articles 9 i següents del Decret 244/2007, de 6 de 
novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de 
les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya. 
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1.7 Ajustos, modificacions i alteracions 
 

- La delimitació es fa a partir de límits existents (tot i que poden ser poc clars o poc 
definits). 

- Els documents de partida són les actes i els quaderns topogràfics de principis del s. 
XX, tot i que també es poden tenir en compte elements d’anteriors delimitacions (art. 
30.2). 

- Els replantejaments són una interpretació tècnica d’aquests documents, però no són la 
delimitació. 

- Es pot modificar la línia dels documents de partida però només per motius ben 
justificats. 

- La modificació ha de mantenir l’esperit de la delimitació original. 
- Preval de descripció de l’acta escrita. 

 
1.7.1 Ajust 
 
Ajustos 
 

- En general quan la línia o la fita s’aparta en menys de 10 metres de la posició teòrica. 
- En elements que són interpretables (carenes, torrents, antics camins). 
- En cas que l’error acumulat en la posició teòrica d’una fita sigui superior als 10 metres, 

es pot ajustar la posició de la fita fins a la distància màxima de l’error donada per la 
precisió amb què hem determinat el punt. 

- Quan hi ha errors materials o de fet en la documentació de partida. 
- Quan es considerin elements d’anteriors delimitacions (actes de delimitació, mapes 

amb els límits municipals ben definits, fites de terme, etc.) i la documentació de partida 
no sigui inequívoca. 

 
1.7.2 Modificació 
 
Modificacions 

 
- Evitar petites disfuncions territorials que impliquen la pèrdua de la finalitat o causa 

pròpia de la línia de terme que no és altra que la determinació de l’àmbit d’exercici de 
competències del municipi, provocades per: 

o pas d’infraestructures, rius, ubicació de polígons i urbanitzacions, etc. 
o petits desajustos a planejament, cadastre, forest pública o elements físics, etc. 
o Elements que han canviat (cursos de rius, confluències de torrents, zones 

alterades per l’acció antròpica, etc.). 
- En general quan la línia o la fita s’aparta en més de 10 metres de la posició teòrica, tret 

que l’error acumulat ho justifiqui. 
- La línia resultant ha de mantenir l’esperit de la delimitació original. 
- S’hauran de realitzar sempre de comú acord entre els ajuntaments i el tècnic de la 

Generalitat. 
 

Les modificacions, en el procés de delimitació, vindran reglades per l’article resultant de la 
modificació del Decret 244/2007. Mentre no entri en vigor la modificació del Decret 
244/2007, s’ha d’indicar a l’acta: 

 
Fites: Les comissions acorden adaptar a la realitat geogràfica del moment la ubicació 
de la fita FX. Els tècnics de la Generalitat fan constar que aquesta ubicació no és 
coincident amb la descripció de l’acta de DATA. 
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Línia: Les comissions acorden adaptar a la realitat geogràfica del moment el traçat de 
la línia de terme entre les fites FX i FY. Els tècnics de la Generalitat fan constar que 
aquest traçat no és coincident amb la descripció de l’acta de DATA. 

 
1.7.3 Alteració 
 
Alteració 

 
S’ha de manifestar i fer constar a l’acta que és una alteració i que ha de seguir un altre 
procediment administratiu.  
 
1.7.4 Localització de fites en les operacions de delimitació 
 
La localització de fites implica: 
 

- Ajustar la posició de la fita, 
- re-calcular tot el tram de la línia que en resulti afectat, 
- re-definir la posició teòrica de la resta de fites no localitzades calculades des de la 

trobada, i 
- realitzar, si és necessari, un procés de cerca entorn de les noves ubicacions. 

 
1.7.5 Elements interpretables (carenes, torrents, antics camins, etc.) 
 
Les línies de terme sobre elements interpretables (carenes o divisòries, torrents, antics 
camins, etc.) es podran actualitzar amb el replantejament sobre el terreny o amb l’actualització 
de la cartografia de base, sense que es consideri una alteració de la línia. 
 
1.7.6 Cursos de rius 
 
El límit municipal es pot adaptar al traçat actual del curs d’aigua, d’acord amb la voluntat de 
les Comissions Municipals de Delimitació (CMD) d’ambdós ajuntaments. 
 
En el cas de rius canalitzats, es pot prendre com a límit l’eix del canal. En el cas de rius no 
canalitzats, es prendrà l’eix de la llera o zona de màximes crescudes ordinàries definida segons 
l’Agència Catalana de l’Aigua. 
 
En cas de desacord entre els ajuntaments, es considerarà el traçat del riu en el moment de la 
signatura de l’acta històrica.  
 
 
1.8 Desacords 
 
1.8.1 Desacord parcial 
 
Cal circumscriure el desacord en els trams de la línia de terme en què hi ha desacord, 
independentment de l’acord en el reconeixement de la posició de les fites. 
 
1.8.2 Doble numeració de les fites 
 
En cas de desacord en el número de fites, es mantindrà la numeració de cada part, posant-hi 
la doble numeració si escau en els trams en acord. 
 
 
1.9 Resolucions 
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La resolució fa pública la delimitació aprovada pels plens dels ajuntaments i que es descriu 
a l’acta de delimitació, però no és una còpia de l’acta aprovada pels plens. 
 
1.9.1 Correccions d’errades 
 
Les correccions d’errades de les resolucions només poden corregir errors que s’hagin pogut 
cometre en la publicació de la resolució. No poden corregir errades que s’hagin produït en la 
delimitació.  
 
 
1.10 Fitació 
 
A partir de la fitació s’intenta que la tramitació dels expedients de totes les línies d’un mateix 
municipi evolucionin simultàniament. 
 
1.10.1 Sentit de l’acta de reconeixement 
 
Acta de reconeixement: reconeixement formal de la línia de terme per part dels ajuntaments, i 
de les fites col·locades. Base de la Memòria dels Treballs Topogràfics (MTT). 
 
 
1.11 Esmenes i correccions 
 
Les errades que es detectin en al llarg del procés d’elaboració del Mapa Municipal s’han de 
corregir en origen mitjançant les esmenes i els tràmits necessaris. 
 
1.11.1 Errades materials i errades tècniques 
 
Errades materials: descripcions errònies de fites o línies, coordenades equivocades, etc. 

 
Errades tècniques: línies solapades, fites de tres termes mal situades, etc. 
 
Els traçats impossibles o absurds de les línies de terme, com solapaments, etc. es consideren 
errades tècniques que cal corregir, independentment del seu origen. 
 
En el cas que el seu origen sigui la descripció de la documentació històrica, la seva 
correcció es farà en la delimitació, en cap cas en el replantejament. 
 
La correcció de les errades tècniques no es considera una alteració, encara que calgui 
modificar la línia, afegir o suprimir fites, etc. 
 
1.11.2 Correcció d’errades 
 
Acta delimitació signada i no aprovada 
 

- Esmena acta delimitació (signatura secretaris i tècnic Generalitat i incorporació a 
l’acta) 

 
Acta delimitació aprovada i no publicada  
 

- Esmena acta delimitació  
- Aprovació per ple de l’esmena 
- Resolució normal 

 
Resolució publicada 
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- Esmena acta delimitació 
- Aprovació per ple de l’esmena 
- Nova resolució  

 
Acta reconeixement signada 
 

- Esmena acta delimitació  
- Aprovació per ple de l’esmena 
- Nova resolució  
- Esmena acta reconeixement (signatura secretaris i tècnic DGAL i incorporació a 

l’acta) 
 
Mapa fet (i MTT)  
 

- Esmena acta delimitació 
- Aprovació per ple de l’esmena  
- Nova resolució  
- Esmena acta reconeixement 
- Correcció MTT o nova MTT 
- Correcció Mapa Municipal 
- Consideració Comissió de Delimitació Territorial 

 
En el cas de les errades tècniques la correcció seguirà els mateixos passos, tenint en compte 
el següent: 
 

- Esmena acta delimitació: signatura dels membres de les CMD i tècnics de la 
Generalitat. 

- Cal fer convocatòria formal de continuació de les operacions de delimitació, per a la 
signatura de l’esmena. 

- Esmena acta reconeixement: signatura dels membres de les CMD i tècnic de la DGAL. 
 
1.11.3 Localització de fites i millora de precisió 
 
En el cas de localització de fites i millora de precisió la correcció seguirà els mateixos 
passos que en la correcció d’errades. 
 
1.11.4 Col·locació de fites (fitació) 
 
Acta reconeixement signada i col·locació de noves fites 
 

- Nova acta reconeixement (signatura secretaris i tècnic DGAL i incorporació a l’acta) 
 

Mapa fet (i MTT)  
 

- Nova acta reconeixement 
- Actualització MTT o nova MTT  
- Actualització Mapa Municipal  
- Consideració Comissió de Delimitació Territorial 

 
 
1.12 Adaptació de línies antigues 
 
Els expedients iniciats amb la normativa anterior, han de continuar-se adaptant-los als 
criteris actuals. 
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Les delimitacions antigues es van realitzar sota uns criteris determinats. El fet que avui els 
criteris siguin uns altres, però, no invalida aquestes actes i acords plenaris. 
 
1.12.1 Delimitacions sense coordenades 
 
Acta delimitació sense coordenades 
 

- Convocatòria continuació operacions de delimitació i nova acta de delimitació amb 
coordenades. 

 
Resolució/edicte DOGC sense coordenades 
 

- Treball de camp DGAL 
- Coordenades a la fitació 

 
Acta reconeixement sense coordenades 
 

- Treball de camp ICC 
- Coordenades a la MTT 

 
1.12.2 Delimitacions sense precisió 
 
Acta delimitació sense precisió  
 

- Treball de camp DGAL 
- Resolució DOGC amb precisió 

 
Acta sense precisió i alteració línia de terme 
 

- Treball de camp DGAL 
- Resolució DOGC amb precisió 

 
Resolució/edicte DOGC sense precisió 
 

- Fitació amb precisió 
 
Resolució/edicte DOGC sense precisió i alteració línia de terme 
 

- Fitació amb precisió 
 
Resolució/edicte DOGC sense precisió i modificació acord plens 
 

- Nova delimitació al final del procés 
 
1.12.3 Parts de línies  
 
Els expedients de delimitació o alteració d’una part de línia que s’han tramitat, es resolen amb 
la delimitació de tota la línia, tenint en compte el tram ja delimitat o alterat 
 
 
1.13 Canvi del sistema de referència cartogràfic ED50 a ETRS89 
 
1.13.1 Document de conversió de coordenades en els sistemes de referència cartogràfics 
ETRS89 i ED50 



 

Via Laietana, 26 
08003 Barcelona 
Tel. 93 567 17 00 
Fax 93 567 17 76 
http://municat.gencat.cat 

10 

 
Replantejament 
 
S’adjunta un document de conversió als replantejaments elaborats, amb l’equivalència de les 
coordenades de les fites. 
 
Acta de delimitació 
 
L’acta es redacta amb el nou sistema ETRS89 i s’adjunta un document annex a l’acta de 
delimitació, amb l’equivalència de les coordenades de l’acta al sistema ED50. 
 
Resolució 
 
La resolució es publica amb el nou sistema ETRS89 i s’adjunta la conversió de les 
coordenades al sistema ED50 amb la notificació als ajuntaments de la publicació de la 
resolució. 
 
Acta de reconeixement 
 
L’acta es redacta amb el nou sistema ETRS89 i s’adjunta un document annex a l’acta de 
reconeixement, amb l’equivalència de les coordenades de l’acta al sistema ED50. 
 
Memòria dels Treballs Topogràfics  
 
La memòria s’elabora amb el nou sistema ETRS89 i s’adjunta un document de conversió amb 
l’equivalència de les coordenades de la línia. 
 
Mapa Municipal  
 
S’adjunta un document de conversió a les Memòries de cada Mapa, amb l’equivalència de les 
coordenades de la línia, i es tramet als ajuntaments. 
 
 
1.14 Codificació de línies i expedients de delimitació 
 
1.14.1 Codi línia ICC 
 
El codi línia ICC s’ha d’escriure amb una, dues, tres o quatre xifres sense punts. 
 
1.14.2 Codi concate 
 
El codi concate s’ha d’escriure amb deu xifres sense punts. 
 
1.14.3 Codi expedient 
 
Formació del codi expedient 
 
1. Inicial MM o D 
 
Quan calgui iniciar el mapa d’un municipi, un nou MM, caldrà mirar si ja hi ha una D o un altre 
MM que inclogui les línies de terme del municipi per evitar duplicitats. 
 
2. Número 
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Es donarà el número d’ordre correlatiu de D o MM. Quan s’inicien els mapes d’una comarca, 
l’ordre serà l’alfabètic de tots els municipis de la comarca, i cadascun amb les seves línies de 
terme. Cal evitar les duplicitats, de manera que els darrers tindran poques línies, o fins i tot hi 
pot haver algun municipi que no tingui MM propi, per tenir totes les seves línies de terme en els 
MM limítrofs. 
 
3. Lletra 
 
La lletra es donarà a cada línia de terme d’un mateix municipi també per ordre alfabètic. 
 
Transcripció del codi expedient 
 
Per tal d’homogeneïtzar la informació de les bases de dades i facilitar la seva consulta i 
maneig, es proposa la següent transcripció del codi expedient, que caldrà emprar sempre: 
inicials MM o D seguides de tres xifres i una lletra sense espais, ni guionets, ni barres: 

 
MM001a MM001b MM001c 
... 
 
MM017a ...  MM017f 
... 
 
MM941a ... 

 
 
1.15 Esculls en la tramitació dels expedients de delimitació 
 
1.15.1 Un ajuntament no vol delimitar 
 
Quan un ajuntament no vol delimitar => aplicació article 30.3 ampliat i continuació amb 
operacions de delimitació. 
 
1.15.2 No es delimita i acta on es manifesta voluntat d’alterar 
 
Quan no s’ha delimitat perquè s’ha manifestat  voluntat d’alterar, si en un termini de 3 mesos no 
s’ha iniciat l’expedient d’alteració => aplicació nou article 31.7 i trasllat a la CDT. 
 
1.15.3 No signatura de l’acta de delimitació 
 
Cal redactar sempre una acta de delimitació i signar-la els tècnics de la Generalitat, manifestat 
l’oposició a signar-la per les CMD i els motius => aplicació article 31.6 i aprovació acta 
pels plens. 
 
1.15.4 No aprovació de l’acta de delimitació als plens 
 
Si els plens no aproven l’acta de delimitació => aplicació article 31.4 i trasllat a la CDT. 
 
1.15.5 Incompareixença o no signatura de l’acta de reconeixement  
 
Quan no es presenta una CMD a la signatura de l’acta de reconeixement, o es nega a signar-
la, cal signar l’acta pels representants de l’altra CMD i pel tècnic de la DGAL, manifestant 
l’oposició a signar-la per les CMD i els motius => aplicació nou article 33.3 i elaboració 
de les Memòries dels Treballs Topogràfics. 
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