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RESOLUCIÓ
GRI/422/2011, de 4 de febrer, per la qual es dóna publicitat a la delimitació entre 
els termes municipals d’Ivorra i de Torà.

Gnu"fkgu"9"fg"oct›"fg"422:"k"52"fÓqevwdtg"fg"422:"gnu"rngpu"fgnu"clwpvcogpvu"fg"
Torà i d’Ivorra van aprovar, d’acord amb el quòrum que preveu la normativa vigent, 
la delimitació efectuada el dia 29 de gener de 2008 per les comissions municipals 
respectives. Aquesta delimitació forma part dels treballs d’execució dels mapes 
municipals d’Ivorra i de Torà dins el procés d’elaboració del mapa municipal de 
Catalunya, previst en l’article 28.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.

D’acord amb el que determina l’article 39.1 del Decret 140/1988, de 24 de maig, pel 
qual s’aprova el Reglament de demarcació territorial i població dels ens locals,

RESOLC:

Donar publicitat a la delimitació que es descriu a continuació, i que s’inclou en 
els mapes municipals d’Ivorra i de Torà:

Fita 1: se situa a les Esclotes, al mig d’una zona boscosa, a uns dos-cents seixan-
ta-set metres a l’est del vèrtex geodèsic de la Pinada. Hi ha una fita de pedra, de 
forma irregular, de trenta-vuit per quinze centímetres de costat a la base i setanta 
egpv‡ogvtgu"fÓcn›§tkc0"Cswguvc"hkvc"vcodfi"fiu"eqowpc"cn"owpkekrk"fg"Ecuvgnnhqnnkv"fg"
Tkwdtgi„u0"Ngu"eqqtfgpcfgu"WVO"GF72"53V"u„p<"Z<"58:49:.7"k"[<"68485:6.20

Fita 2: se situa al capdamunt de la Pinada, a la mateixa ubicació del vèrtex geodèsic 
de la Pinada, i a uns tres-cents noranta-cinc metres al nord de la cabana del Ricart. 
La línia de terme reconeguda entre la fita primera i segona és la recta compresa entre 
vqvgu"fwgu"hkvgu0"Ngu"eqqtfgpcfgu"WVO"GF72"53V"u„p<"Z<"58:248.4"k"[<"68486:4.60

Fita 3: se situa als Romanins al mig d’una zona boscosa, a uns cent cinquanta-
sis metres al nord-oest del vèrtex geodèsic de la Pinada. Hi ha una fita de pedra, 
de forma irregular, de quaranta per vint centímetres de costat a la base i setanta 
egpv‡ogvtgu"fÓcn›§tkc0"Nc"n‡pkc"fg"vgtog"tgeqpgiwfc"gpvtg"ngu"hkvgu"ugiqpc"k"vgtegtc"
fkueqttg"rgt"nc"fkxku”tkc"fÓcki¯gu"qp"uÓwdkswgp"codfwgu"hkvgu0"Ngu"eqqtfgpcfgu"
WVO"GF72"53V"u„p<"Z<"589;69.;"k"[<"6848834.50

Fita 4: se situa als Romanins al marge oest del camí de les Escomes, a uns tres-
cents dotze metres al nord-oest del vèrtex geodèsic de la Pinada. La línia de terme 
reconeguda entre les fites tercera i quarta és la recta compresa entre totes dues fites. 
Ngu"eqqtfgpcfgu"WVO"GF72"53V"u„p<"Z<"589::9.;"k"[<"684897;.30

Hkvc"7<"ug"ukvwc"c"ngu"Gueqogu."cn"octig"uwf"fÓwp"ecor"fg"eqptgw"k"c"wp"ogvtg"fgn"
marge nord del camí de les Escomes. La línia de terme reconeguda entre les fites 
quarta i cinquena és la recta compresa entre totes dues fites. Les coordenades UTM 
GF72"53V"u„p<"Z<"589:92.4"k"[<"6848:7:.50

Fita 6: se situa a les Escomes al marge nord del camí de les Escomes, a uns vint 
metres a l’est d’una bifurcació de camins. La línia de terme reconeguda entre les 
fites cinquena i sisena és la recta compresa entre totes dues fites. Les coordenades 
WVO"GF72"53V"u„p<"Z<"589965.9"k"[<"6848;53.50

Fita 7: se situa a les Escomes, al mig d’una zona boscosa, a uns dos-cents metres 
al nord del camí de les Escomes. Hi ha una fita de pedra, de forma irregular, de vint 
rgt"pqw"egpv‡ogvtgu"fg"equvcv"c"nc"dcug"k"xkpv/k/ekpe"egpv‡ogvtgu"fÓcn›§tkc0"Nc"n‡pkc"
de terme reconeguda entre les fites sisena i setena és la recta compresa entre totes 
fwgu"hkvgu0"Ngu"eqqtfgpcfgu"WVO"GF72"53V"u„p<"Z<"5899:3.7"k"[<"6849345.;0

Fita 8: se situa a les Escomes al mig d’una zona boscosa, a uns vint metres a l’est 
d’un camí d’accés a finques, i a uns tres-cents seixanta-set metres al nord del camí 
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de les Escomes. La línia de terme reconeguda entre les fites setena i vuitena és la 
tgevc"eqortguc"gpvtg"vqvgu"fwgu"hkvgu0"Ngu"eqqtfgpcfgu"WVO"GF72"53V"u„p<"Z<"
58997;.7"k"[<"68494;2.;0

Fita 9: se situa a les Escomes, a uns dos-cents vuitanta-un metres a l’est de la 
Rasa dels Millars. La línia de terme reconeguda entre les fites vuitena i novena és 
nc"tgevc"eqortguc"gpvtg"vqvgu"fwgu"hkvgu0"Ngu"eqqtfgpcfgu"WVO"GF72"53V"u„p<"Z<"
589568.5"k"[<"6849699.90

Fita 10: se situa a les Serres al mig d’una zona boscosa, a uns tres-cents dos metres 
a l’est de la Rasa dels Millars. La línia de terme reconeguda entre les fites novena 
k"fgugpc"fiu"nc"tgevc"eqortguc"gpvtg"vqvgu"fwgu"hkvgu0"Ngu"eqqtfgpcfgu"WVO"GF72"
53V"u„p<"Z<"589575.5"k"[<"68497;9.:0

Fita 11: se situa als Poals al mig d’un zona boscosa, a uns tres-cents trenta-quatre 
metres al sud-est de les granges Canet. La línia de terme reconeguda entre les fites 
desena i onzena és la recta compresa entre totes dues fites. Les coordenades UTM 
GF72"53V"u„p<"Z<"58955;.7"k"[<"6849:48.20

Fita 12: se situa als Poals al capdamunt d’un turó i al mig d’una zona boscosa, a 
uns dos-cents vuitanta-tres metres al sud-est de la carretera LV-3003. Hi ha una fita 
de pedra, de forma irregular, de quaranta per setze centímetres de costat a la base 
k"vtgpvc"egpv‡ogvtgu"fÓcn›§tkc0"Nc"n‡pkc"fg"vgtog"tgeqpgiwfc"gpvtg"ngu"hkvgu"qp¦gpc"
k"fqv¦gpc"fiu"nc"tgevc"eqortguc"gpvtg"vqvgu"fwgu"hkvgu0"Ngu"eqqtfgpcfgu"WVO"GF72"
53V"u„p<"Z<"589562.3"k"[<"684:342.60

Fita 13: se situa als Poals al marge est d’un camp de conreu, al marge oest de 
l’antic camí de Cervera a Torà, i a uns dos-cents cinquanta metres a l’est de la 
carretera LV-3003. La línia de terme reconeguda entre les fites dotzena i tretzena 
fiu"nc"tgevc"eqortguc"gpvtg"vqvgu"fwgu"hkvgu0"Ngu"eqqtfgpcfgu"WVO"GF72"53V"u„p<"
Z<5895:7.3"k"[<"684:485.20

Fita 14: se situa als Poals al marge est de la carretera LV-3003, i a un metre del 
marge est del l’antic camí de Cervera a Torà. La línia de terme reconeguda entre les 
fites tretzena i catorzena discorre de la fita tretzena per la normal a l’eix de l’antic 
eco‡"fg"Egtxgtc"c"Vqt§."{"ugiwgkz"rgt"cswguv"hkpu"c"vtqdct"nc"pqtocn"vtc›cfc"fgu"
de la fita catorzena, per la qual segueix fins a trobar la fita. Les coordenades UTM 
GF72"53V"u„p<"Z<"589522.8"k"[<"684:6;9.40

Hkvc"37<"ug"ukvwc"c"nc"Okpc"c"nc"kpvgtugeek„"fg"nÓgkz"fg"nÓcpvke"eco‡"fg"Egtxgtc"c"Vqt§"
cod"nÓgkz"fg"ngu"cki¯gu"eqttgpvu"fgn"tkw"Nnqdtgi„u."c"wpu"ekpswcpvc"ogvtgu"c"nÓguv"fg"ngu"
granges Fustagueres. La línia de terme reconeguda entre les fites catorzena i quinzena 
discorre de la fita catorzena per l’eix de l’antic camí de Cervera a Torà fins a trobar 
nc"hkvc"swkp¦gpc0"Ngu"eqqtfgpcfgu"WVO"GF72"53V"u„p<"Z<"589726.9"k"[<"684;7;:.70

Fita 16: se situa a la Mina, a la intersecció de l’eix del Torrent de la Garganta amb 
l’eix de la sèquia d’Ivorra , a uns noranta metres al sud de les granges Fustagueres. 
La línia de terme reconeguda entre les fites quinzena i setzena discorre de la fita 
quinzena per la normal al marge est del camí de la Morera, i segueix per aquest fins 
c"vtqdct"nc"pqtocn"vtc›cfc"fgu"fg"nc"hkvc"ugv¦gpc."rgt"nc"swcn"ugiwgkz"hkpu"c"vtqdct"nc"
hkvc0"Ngu"eqqtfgpcfgu"WVO"GF72"53V"u„p<"Z<"589632.9"k"[<"684;685.40

Fita 17: se situa a la zona anomenada els Moriquers al marge sud d’un camp de 
conreu a uns dos-cents metres a l’oest de la Masia de la Morera, i a un metre al nord 
de la sèquia de reg d’Ivorra. La línia de terme reconeguda entre les fites setzena i 
dissetena discorre de la fita setzena per l’eix de l’antiga sèquia de reg d’Ivorra fins 
c"vtqdct"nc"pqtocn"vtc›cfc"fgu"fg"nc"hkvc"fkuugvgpc."rgt"nc"swcn"ugiwgkz"hkpu"c"vtqdct"
nc"hkvc0"Ngu"eqqtfgpcfgu"WVO"GF72"53V"u„p<"Z<"588:7:.2"k"[<"684;387.70

Fita 18: se situa a la zona anomenada els Moriquers al marge est d’una zona 
boscosa, a uns cent vint-i-cinc metres al sud del cobert del Carló. La línia de terme 
reconeguda entre les fites dissetena i divuitena és la recta compresa entre totes dues 
hkvgu0"Ngu"eqqtfgpcfgu"WVO"GF72"53V"u„p<"Z<"588989.7"k"[<"684;298.60
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Fita 19: se situa al capdamunt del Tossal de la Morera, a uns dos-cents vint-i-cinc 
metres a l’est del camí de Torà a Palouet. La línia de terme reconeguda entre les fites 
divuitena i dinovena és la recta compresa entre totes dues fites. Les coordenades 
WVO"GF72"53V"u„p<"Z<"58893:.:"k"[<"684;258.;0

Fita 20: se situa al Bosc de la Morera al marge est d’un camp d’ametllers, a uns 
tres-cents cinquanta metres a l’est del camí de Torà a Palouet. La línia de terme 
reconeguda entre les fites dinovena i vintena és la recta compresa entre totes dues 
hkvgu0"Ngu"eqqtfgpcfgu"WVO"GF72"53V"u„p<"Z<"58872;.9"k"[<"684:924.60

Fita 21: se situa al Bosc de la Morera, a uns tres-cents vint metres a l’est del camí 
de Torà a Palouet, i uns cent vint metres al sud d’una bifurcació d’un camí d’accés 
a finques. La línia de terme reconeguda entre les fites vintena i vint-i-unena és la 
tgevc"eqortguc"gpvtg"vqvgu"fwgu"hkvgu0"Ngu"eqqtfgpcfgu"WVO"GF72"53V"u„p<"Z<"
588475.:"k"[<"684:543.40

Hkvc"44<"ug"ukvwc"cn"Dque"Pqw"cn"octig"uwf/guv"fÓwp"ecor"fg"eqptgw."c"wpu"vtgu/
cents metres al nord del camí de Palous. La línia de terme reconeguda entre les 
fites vint-i-unena i vint-i-dosena és la recta compresa entre totes dues fites. Les 
eqqtfgpcfgu"WVO"GF72"53V"u„p<"Z<"588322.3"k"[<"6849:::.40

Hkvc"45<"ug"ukvwc"cn"Dque"Pqw"cn"octig"guv"fÓwp"ecor"fg"eqptgw."c"wpu"egpv"ekp-
quanta-sis metres al nord del camí de Palous. La línia de terme reconeguda entre 
les fites vint-i-dosena i vint-i-tresena és la recta compresa entre totes dues fites. 
Ngu"eqqtfgpcfgu"WVO"GF72"53V"u„p<"Z<"587;76.;"k"[<"6849973.90

Fita 24: se situa a l’extrem est de la serra de Palous, al marge est d’un camp de 
conreu, a uns setanta metres a l’oest del camí de Palous. La línia de terme reconeguda 
entre les fites vint-i-tresena i vint-i-quatrena és la recta compresa entre totes dues 
hkvgu0"Ngu"eqqtfgpcfgu"WVO"GF72"53V"u„p<"Z<"5879:2.8"k"[<"6849495.20

Hkvc"47<"ug"ukvwc"cn"ecrfcowpv"fg"nc"Ugttc"fg"Rcnqwu"cn"oki"fÓwpc"¦qpc"dquequc."c"
uns tres-cents cinquanta metres a l’est del camí de Torà a Palouet. La línia de terme 
reconeguda entre les fites vint-i-quatrena i vint-i-cinquena és la recta compresa entre 
vqvgu"fwgu"hkvgu0"Ngu"eqqtfgpcfgu"WVO"GF72"53V"u„p<"Z<"587872.8"k"[<"6849729.70

Fita 26: se situa a la Bringuera al marge sud-est d’una zona boscosa, a uns dos-cents 
cinquanta metres al nord del camí d’Ivorra a Palouet. La línia de terme reconeguda 
entre les fites vint-i-cinquena i vint-i-sisena és la recta compresa entre totes dues 
hkvgu0"Ngu"eqqtfgpcfgu"WVO"GF72"53V"u„p<"Z0"587535.3"k"[<"684937;.50

Fita 27: se situa a les Quadres al marge oest d’un camp de conreu, a uns cent 
metres al sud del camí d’Ivorra a Palouet. La línia de terme reconeguda entre les 
fites vint-i-sisena i vint-i-setena és la recta compresa entre totes dues fites. Les 
eqqtfgpcfgu"WVO"GF72"53V"u„p<"Z<"587386.4"k"[<"6848:65.40

Fita 28: se situa a la Bringuera, a uns tres-cents cinquanta-nou metres al sud-oest 
del camí d’Ivorra a Palouet, a mig metre d’un marge de pedres. La línia de terme 
reconeguda entre les fites vint-i-setena i vint-i-vuitena és la recta compresa entre 
totes dues fites. Aquesta fita també és comuna al municipi de Sant Guim de la Plana. 
Ngu"eqqtfgpcfgu"WVO"GF72"53V"u„p<"Z<"586;4;.7"k"[<"68488:9.30

Barcelona, 4 de febrer de 2011

JOAN CAÑADA I CAMPOS

Director general d’Administració Local

(11.034.088)
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