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1.DADES GENERALS 

1.1. Identificació i objecte del projecte  

      

Projecte: MIRADORS  DE  LA  ROCA  REGINA  I  ARRANJAMENT  DELS 
ACCESSOS I CAMINS 

Objecte de l’encàrrec: Millorar la seguretat de les persones usuàries de l’itinerari 
existent al barranc del Bosc i Roca Regina 

Emplaçament: Barranc del Bosc - Roca Regina 

Municipi: Castell de Mur, comarca del Pallars Jussà 

 

1.2. Agents del projecte 

        

Promotor: Nom: Diputació de Lleida 

NIF: 2500000A 

Adreça: Carrer del Carme, 26 

Població: 25007 Lleida 

 

Ens colꞏlaborador: Consell Comarcal del Pallars Jussà 

NIF: P7500014A 

Adreça: Carrer Soldevila, 18 

Població: 25620, Tremp 

  

Arquitecte: Nom: Jordi Altisent Tirbió 

Núm. colꞏlegiat: 38.159-4 

NIF: 78086354C 

Adreça: Av. Alcalde Altisent, 4, 1r-1a 

Població:25620 Tremp (Lleida) 
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1.3. Relació de documents complementaris i projectes parcials  

 

Estudi topogràfic: 

 

Estudi de gestió de residus: 

Redactat per l’Enginyer Tècnic en Topografia. 
Raúl Faro Ballarín.  

 

Redactat pel mateix arquitecte projectista 

 

Control de qualitat: 

 

Redactat pel mateix arquitecte projectista 

 

Càlcul d’estructura: 

 

Redactat pel mateix arquitecte projectista 

  

 

1.4. Finançament 
 

Aquesta operació es va presentar, i va estar seleccionada, a la convocatòria per a seleccionar operacions 
de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos 
prioritaris 4 i 6, d’acord amb l’Ordre PRE/105/2018, de 2 de juliol (DOGC núm. 7658, de 6 de juliol) Per 
tant, el 50% de l’objecte d’aquets contracte es cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional 
(FEDER) de la Unió Europea, en el marc del programa operatiu FDER de Catalunya 2014-202, objectiu 
d’inversió en creixement i ocupació. 

 

 

 

Tremp, maig de 2022 

 

L’arquitecte     

 

 

 

Jordi Altisent Tirbió        

COAC 38.159-4         
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2. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

2.1. Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida   

La Roca Regina està situada a l’espai del Montsec, parcelꞏles 53 i 60 del polígon 2 del municipi de Castell 
de Mur, a la comarca del Pallars Jussà amb una alçada topogràfica de 727m. 

El propietari de la parcelꞏla és l’Ajuntament de Castell de Mur CIF P2518100I Carrer del Carme, 46 25632, 
Guàrdia de Noguera. 

La intervenció que es vol dur a terme té com a punt de partida garantir la seguretat de les persones usuàries 
de l’itinerari existent, i la difusió dels valors ambientals de la comarca i la promoció de la xarxa camins 
històrics del Pirineu, juntament amb les comarques de l’Alta Ribagorça, la Vall d’Aran, el Pallars Jussà, el 
Pallars Sobirà, l’Alt Urgell, el Solsonès i la Cerdanya. 

Als miradors s’hi accedeix per un sender circular existent que tindrà origen i final prop de la central elèctrica 
del nucli de Cellers, vora el túnel de la C-13, on es construirà un punt de trobada amb panells interpretatius 
del recorregut, la geologia, la fauna i la flora. 

El camí de la Roca Regina, amb unes vistes espectaculars sobre la Conca de Tremp d’una banda i, de 
l’altra, sobre el Barranc del Bosc, a dia d’avui suposa un perill per als senderistes degut a la seva verticalitat 
i la manca de punts assenyalats i segurs per gaudir de les vistes i del paisatge. 

2.2. Descripció del projecte         

2.2.1. Descripció general del projecte 

El present projecte consisteix en la redacció del projecte d’actuació específica i d’execució dels 
miradors de la Roca Regina per tal de canalitzar els visitants en 2 punts concrets i segurs. 

Paralꞏlelament a la consolidació dels miradors, també es volen millorar els accessos, la senyalització 
i, parcialment, el camí. 

Els àmbits d’actuació són pel que fa als accessos i camins: resoldre el creuament de la carretera C-
13 de Lleida a Tremp, per sobre la boca sud del túnel de Terradets, i la millora d’un tram de camí 
existent per evitar un dels punts del Barranc del Bosc, que es troba fortament erosionat degut al fort 
pendent. També reforçar la seguretat en un altre dels trams, que és força escarpat, mitjançant la 
instalꞏlació de proteccions en paralꞏlel al sender. 

 

                                                                  Boca sud túnel de Terradets /C-13 de Lleida a Tremp 

Pel que fa als miradors, dos es troben vora el camí d’accés a la Roca Regina, i un a la part final del 
camí a 716,6m d’altitud, ja en el vessant septentrional de la muntanya. 
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final del camí: mirador principal    balcó sobre el barranc del bosc 

 

Els miradors 

 

El mirador principal estarà situat on finalitza el camí i la plataforma vola sobre el pendent natural del 
terreny, com un element singular de seguretat. Els altres, més discrets, aprofitaran la mateixa roca 
per instalꞏlar una barana de protecció que alhora permeti la visió sobre el barranc del bosc. 

La voluntat és que els miradors ofereixin transparència vers el paisatge i s’orientin focalitzant diferents 
vistes en funció del punt de vista de l’espectador. 

Per tal d’aconseguir aquesta transparència s’ha escollit l’ús de l’acer, galvanitzat per a reduir-ne el 
manteniment, ja que amb l’ús de perfils metàlꞏlics es pot obtenir menys secció i més resistència. 

El color de l’acer galvanitzat, que a la intempèrie perd tota la brillantor, permet una bona integració 
cromàtica amb l’entorn, de pedra calcària d’un gris clar similar. 
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Es tracta de la instalꞏlació d’una plataforma d’11m de llargària, que vola, com s’observa en la figura 
anterior, sobre el pendent natural del terreny, i està suportada pel propi terreny i per dos pilars 
cilíndrics inclinats que recorden les formes orgàniques dels troncs dels arbres. 

Adaptant-se a la topografia per integrar les floracions de roca del lloc la plataforma, en planta, té una 
lleugera forma d’embut. Dona continuïtat al camí d’accés, abraçant l’alzina i el monticle de roca per 
l’esquerra, deixant un espai lliure per donar sortida a la via d’escalada que arriba al mateix indret per 
la dreta. 

S’emprarà només l’acer galvanitzat per tal de minimitzar el nombre d’industrials a intervenir en 
l’execució de l’obra, facilitar-ne el muntatge així com l’organització i finalment que l’usuari pugui 
identificar les intervencions al llarg del recorregut de manera unitària. 

 

 

 

Els miradors secundaris estaran formats per baranes d’alçada total 1,10m, de brèndoles verticals 
formades per platines verticals també de 50x8mm separades entre elles 10cm.  

El miradors es construiran per parts i de forma mecànica. Tots els elements aniran soldats a taller i, 
o bé es cargolaran a l’obra, o bé s’encastaran a la roca mitjançat pasta química. 

Aquest projecte preveu el càlcul del pes de cadascun dels elements o mòduls per a que puguin ser 
transportats amb l’helicòpter. 

 

Els accessos i camins 

 

En quant a la intervenció sobre la C-13, la idea és facilitar un pas protegit per una barana entre la 
roca i la calçada, mitjançant plataformes i amb una escala d’entramat metàlꞏlic galvanitzat que s’enfili 
fins a superar el pas superior del túnel. 

 

 

 

Es colꞏlocaran també unes plataformes d’entramat metàlꞏlic sobre la cuneta existent, per no 
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interferir en l’evacuació de les aigües de la carretera C-13 i al mateix temps facilitar el pas dels 
caminants per sobre d’aquesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’instalꞏlarà una escala amb petges d’entramat metàlꞏlic de dos trams per superar els pendents més 
pronunciats. 

En el camí que dona continuïtat a l’escala, sobre el túnel, s’hi realitzarà una desbrossada i la tala 
d’arbusts. A més, es modificarà la tanca guarda-raïl per a protegir completament el recorregut 
peatonal entre el túnel i l’accés al Barranc del Bosc, tot allargant el perfil bi-ona fins a connectar-lo 
amb la pantalla de formigó de la boca sud del túnel. 

Més amunt, vora el camí de la Roca Regina, també es desbrossarà una superfície de 20x30m per a 
la creació d’una helisuperfície que s’utilitzarà durant les obres de construcció dels miradors, i a 
posteriori per a l’aterratge dels serveis d’emergència, si s’escau. 

Es preveu millorar un tram de 150m de longitud de sender per salvar un tram molt erosionat que 
transcorre paralꞏlel al barranc del Bosc. 

Es preveu la instalꞏlació d’elements de protecció similars als dels miradors secundaris, mitjançant 

platines verticals de 50x8mm separades entre elles 10cm, a mode d’elements de protecció, en un 

dels trams del camí del Barranc del Bosc, que travessa una zona molt escarpada. 
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Senyalització: 

 

Es preveuen tres tipus de senyals al llarg de tot l’itinerari: 

 Senyalització de continuïtat 

 Senyalització direccional 

 Senyalització informativa 

La senyalització de continuïtat es del camí es farà mitjançant marcatge amb plantilla de franja 
rectangular de pintura groga (RAL 1007) de 10 cm de longitud i 3 cm d’alçada. 

La senyalització direccional es farà a les cruïlles més conflictives i consistirà en el disseny, fabricació 
i instalꞏlació de senyal direccional tipus banderola metàlꞏlica de 450x200mm decorada amb impressió 
directa. 

La senyalització informativa consistirà en una cartellera de 1.690 x 2.000 mm d’una o dues cares, 
amb doble suport de fusta decorada amb làmina de composat d’alumini tipus Dibond. 

2.2.2. Descripció de les obres 

Les obres projectades comprenen: 

 Instalꞏlació de les mesures de seguretat i salut 

 Replanteig de les àrees de desbrossada 

 Càrrega i transport de restes de poda 

 Replanteig d’obra 

 Transport de material de sondatge i penetròmetre per a la realització de l’estudi geotècnic 

 Comprovació de càlcul estructural. 

 Actuacions per a l’adaptació dels nous miradors, baranes, passeres i escales al terreny 

 Fabricació d’elements metàlꞏlics: mirador, baranes, passeres i escales 

 Galvanització de tots els elements metàlꞏlics 

 Colꞏlocació i mecanització de tots els elements metàlꞏlics galvanitzats 

 Colꞏlocació dels elements de senyalització (postes i panells) 

 Pintura de la senyalització de continuïtat. 

 Neteja final 

 Retirada de les tanques i mesures de seguretat i salut 

2.2.3. Programa d’obra / Termini de treball 

El programa i ritme de treball del present projecte d’ordenació serà imposat per la direcció facultativa, 
no excedint les 18 setmanes. 

D’acord amb Art. 13 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals i la Llei 13/95, de 18 de maig, de contractes de les administracions 
públiques, aquest projecte comprèn una obra completa ja que és susceptible de ser lliurada a l’ús 
general o al servei corresponent.  

Aquesta obra no admet fraccionament i serà executada en una única fase i en base a aquest 
projecte. d’acord amb l’ Art. 14. de la mateix Decret 

El termini d’execució és l’exposat en el programa d’obra. Augmentat 15 dies hàbils per a imprevistos 
justificats i el de garantia de 12 mesos a partir de la recepció provisional. No es considera necessària 
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la inclusió de la ‘Formula polinòmica’ de revisió de preus degut a que la seva programació és en una 
sola fase de curt termini. 

2.2.4. Control de qualitat / Assaigs 

El tipus i nombre d’assaig a realitzar durant el termini de les obres i tant en recepció de materials com 
en control de fabricació i posta en obra, és definit en els capítols corresponents a cada unitat d’obra 
del Plec General de Condicions. L’import d’aquest assaig serà a càrrec del contractista i fins un límit 
del 0,25%  de l’import  del Pressupost Execució Material de l’obra d’acord amb el programa que a 
l’efecte confeccionarà la Direcció Tècnica. 

 

2.2.5. Mostres 

El contractista construirà i/o aportarà mostres dels elements constructius determinants de l’obra que 
hauran de ser aprovats per la Direcció Facultativa. Entre els quals: 

- Tram de mostra de les platines d’acer que conformen les baranes, el paviment i el banc, 
galvanitzades 

- Mostra del entramat metàlꞏlic que conforma els graons i les passeres. 

- Suports de fusta per a la senyalització 

 

2.2.6. Normativa urbanística i preceptes legals  

La parcelꞏla està classificada com a Sòl No Urbanitzable i qualificada com a Zona de protecció especial 
- PEIN (Clau 22c), d’acord amb el POUM de Castell de Mur  

El projecte s’ajusta a les previsions i determinacions del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal vigent al 
municipi de Castell de Mur i del Pla Territorial Parcial de l’Alt Pirineu i Aran, i a l’article 47. Règim d’ús 
del sòl no urbanitzable del Text Refós de la Llei d’Urbanisme (TRLU), així com la normativa sectorial 
que l’afecta. A continuació es justifica el compliment dels principals aspectes: 

 

  Planejament  Projecte 

POUM ‐ Art . 127.1 

Es consideren d'interès públic les activitats colꞏlectives 
de caràcter esportiu, cultural, d'educació en el lleure i 
d'esbarjo a realitzar a l'aire lliure, ambles obres i 
instalꞏlacions mínimes i imprescindibles i adequades 
per a l'ús del qual es tracti. lgualment, gaudeixen 
d'interès públic les infraestructures d'accessibilitat, les 
instalꞏlacions i obres de serveis tècnics com les de 
telecomunicacions, d'infraestructura hidràulica general, 
producció i d'abastament energètic, de 
subministrament i sanejament d'aigües, de tractament 
de residus, de producció d'energia a partir de fonts 
renovables, i d'altres instalꞏlacions ambientals d'interès 
públic i els equipaments i serveis comunitaris no 
compatibles amb els usos urbans. 

Es tracta d’una actuació específica 
d’interès públic en SNU per a una 
activitat de senderisme i descoberta 
del medi ja existent, que requereix 
d’obres i instalꞏlacions mínimes i 
imprescindibles de seguretat per a 
poder-se desenvolupar i divulgar-ne 
els seus valors naturals. 
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POUM ‐ Art . 127.2 

Les actuacions específiques d'interès públic s'han 
d'emplaçar en el medi rural de manera que suposi el 
menys impacte sobre el medi i s'haurà de seguir el 
procediment que determina l'article 48 del TRLU.  

 

Les actuacions específiques d’interès 
públic es duran a terme en el medi rural 
amb un impacte mínim sobre el mateix, 
doncs es tracta d’actuacions que es 
superposen a l’orografia natural del 
terreny sense alterar-la. Els materials 
que formalitzen les actuacions, així 
com el seu cromatisme s’han escollit 
tenint en compte les tonalitats existents 
en el massís calcari sobre el que 
s’intervé per tal d’afavorir-ne la seva 
integració. Així ho avala l’EIIP que 
s’annexa. 

S’aporta la documentació que 
estableix l’article 48 del TRLU per a 
iniciar el procediment per a l’aprovació 
de projectes d’actuacions específiques 
d’interès públic en SNU. 

POUM ‐ Art . 138.3.a 

S'admeten en sòl de protecció especial les activitats 
o equipaments d'interès públic (article 47.4 del TRLU) 
i les noves construccions (article 47.6 del TRLU), 
sempre i quan resultin compatibles amb els valors 
que han motivat en cada cas la protecció especial. 

Cap de les actuacions projectades 
afecten elements inclosos als 
catàlegs públics de patrimoni 
arquitectònic, històric o cultural, 
d'arbres o arbredes d'interès local o 
comarcal, d'arbres monumentals, de 
boscos singulars, hàbitats o espècies 
d'interès comunitari, o de geòtops i 
geozones. Tampoc s'afecten fonts ni 
territoris de fauna sensible o 
amenaçada. A l’Estudi d’Impacte i 
Integració Paisatgística es justifica 
que el projecte no té efectes 
adversos significatius sobre el 
paisatge, i que no s’alteren els valors 
naturals ni paisatgístics que van 
motivar la inclusió d’aquest espai dins 
la categoria de sòl de protecció 
especial (PEIN). 

PTPAPiA ‐ Art. 2.6.2 

En relació amb les actuacions en sòl no urbanitzable 
que es poden autoritzar a l’empara dels apartats 4 i 6 
de l’article 47 del Text refós de la Llei d’urbanisme 
(Decret legislatiu 1/2005), s’entendrà que el sòl de 
protecció especial està sotmès a un règim especial 
de protecció al qual fa referència l’apartat 5 de 
l’esmentat article, i que seran incompatibles totes 
aquelles actuacions d’edificació o de transformació 
de sòl que puguin afectar de forma clara els valors 
que motiven la protecció especial.  

Cap de les actuacions projectades 
afecten elements inclosos als 
catàlegs públics de patrimoni 
arquitectònic, històric o cultural, 
d'arbres o arbredes d'interès local o 
comarcal, d'arbres monumentals, de 
boscos singulars, hàbitats o espècies 
d'interès comunitari, o de geòtops i 
geozones. Tampoc s'afecten fonts ni 
territoris de fauna sensible o 
amenaçada. A l’Estudi d’Impacte i 
Integració Paisatgística es justifica 
que el projecte no té efectes 
adversos significatius sobre el 
paisatge, i que no s’alteren els valors 
naturals ni paisatgístics que van 
motivar la inclusió d’aquest espai dins 
la categoria de sòl de protecció 
especial (PEIN). 
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TRLU ‐ Art. 47.4 

El sòl no urbanitzable pot ésser objecte d'actuacions 
específiques per a destinar-lo a les activitats o els 
equipaments d'interès públic que s'hagin d'emplaçar en 
el medi rural. A aquest efecte, són d'interès públic: 
 
a) Les activitats colꞏlectives de caràcter esportiu, 
cultural, d'educació en el lleure i d'esbarjo que es 
desenvolupin a l'aire lliure, amb les obres i 
instalꞏlacions mínimes i imprescindibles per a l'ús de 
què es tracti. 

Es tracta d’una actuació específica 
d’interès públic en SNU per a una 
activitat de senderisme i descoberta 
del medi ja existent, que requereix 
d’obres i instalꞏlacions mínimes i 
imprescindibles de seguretat per a 
poder-se desenvolupar i divulgar-ne 
els seus valors naturals. 

DL 1/2001 ‐ Art. 25.4 

Las Confederaciones Hidrográficas emitirán informe 
previo, en el plazo y supuestos que 
reglamentariamente se determinen, sobre los actos y 
planes que las Comunidades Autónomas hayan de 
aprobar en el ejercicio de sus competencias, entre 
otras, en materia de medio ambiente, ordenación del 
territorio y urbanismo, espacios naturales, pesca, 
montes, regadíos y obras públicas de interés regional, 
siempre que tales actos y planes afecten al régimen y 
aprovechamiento de las aguas continentales o a los 
usos permitidos en terrenos de dominio público 
hidráulico y en sus zonas de servidumbre y policía, 
teniendo en cuenta a estos efectos lo previsto en la 
planificación hidráulica y en las planificaciones 
sectoriales aprobadas por el Gobierno. 

Atenent a que part de la intervenció 
projectada es desenvoluparà en la 
zona de policia de la llera del riu 
Noguera Pallaresa, es solꞏlicitarà un 
informe previ a l’Agència Catalana de 
l’Aigua. 

RD 849/1986 ‐ Art.9.3 

La ejecución de cualquier obra o trabajo en la zona de 
policía de cauces precisará autorización administrativa 
previa del Organismo de cuenca, sin perjuicio de los 
supuestos especiales regulados en este Reglamento. 
Dicha autorización será independiente de cualquier 
otra que haya de ser otorgada por los distintos órganos 
de las administraciones públicas. 

Atenent a que part de la intervenció 
projectada es desenvoluparà en la 
zona de policia de la llera del riu 
Noguera Pallaresa, es solꞏlicitarà un 
informe previ a l’Agència Catalana de 
l’Aigua. 

LLEI 7/1993 ‐ Art. 29 

En la zona d’afectació, l’execució de qualsevol tipus 
d’activitat, la realització d’obres o instalꞏlacions, fixes o 
provisionals, el canvi d’ús o de destinació i la plantació 
o la tala d’arbres requereixen l’autorització prèvia del 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques, 
sens perjudici d’altres competències concurrents. 
Només es poden realitzar sense autorització prèvia els 
treballs propis dels conreus agrícoles, sempre que no 
en resultin afectades de cap manera la zona de domini 
públic ni la seguretat viària. 

Atenent a que part de la intervenció 
projectada es desenvoluparà en la 
zona d’afectació de la carretera C-
13, es solꞏlicitarà un informe previ a 
la Direcció General d'Infraestructures 
de Mobilitat. 

2.2.7. Classificació del contractista 

La classificació empresarial és un requisit de capacitat i solvència que han d'acreditar les empreses 
en els procediments d'adjudicació de determinats contractes administratius, d'acord amb l'article 77 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a 
l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d'ara endavant, LCSP). 
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En concret, la classificació dels empresarial només és exigible en els contractes d'obres amb un valor 
estimat igual o superior a 500.000 euros. 

En els contractes d'obres amb un valor estimat inferior a 500.000 euros i en els contractes de serveis 
no és exigible la classificació empresarial. No obstant això, l'empresari pot acreditar la seva solvència 
indistintament mitjançant la classificació o bé acreditant el compliment dels requisits específics de 
solvència exigits a la licitació, de conformitat amb l'article 90 de la LCSP. 

No requereixen classificació empresarial, per tant, els contractes de concessió d'obres públiques, 
concessió de serveis, i subministrament. En aquests contractes, però, sigui quin sigui el seu 
pressupost de licitació, es requereix necessàriament l'acreditació de la solvència econòmica i tècnica 
dels licitadors d'acord amb un, diversos o tots els mitjans previstos en els articles 87, 89 i 90 de la 
LCSP. 

2.2.8. Estudi geotècnic 

Aquest projecte executiu no disposa d’estudi geotècnic. 

Per realitzar els treballs de perforació de la roca i determinar-ne les característiques geològiques: 
resistència, duresa, rigidesa i compacitat es requereix un helicòpter que traslladi tot l’equip de 
sondatge i penetròmetre així com els operaris experts i tota la instalꞏlació dels sistemes de seguretat 
previstos en aquest projecte per a l’execució dels treballs verticals en alçada. 

Donat que traslladar tot l’equip i implantar les mesures de seguretat té un cost considerable, i la 
voluntat és la d’optimitzar la infraestructura i els recursos econòmics, es procedirà a realitzar els 
treballs de sondeig un cop es decideixi executar els treballs de construcció del mirador. 

S’ha previst una partida destinada a aquests treballs en el pressupost d’execució material que 
s’adjunta a aquest projecte executiu.  

Així doncs, aquest projecte executiu ha considerat, per al càlcul de la fonamentació, d’acord amb els 
paràmetres geotècnics considerats, la instalꞏlació de plaques d’acer galvanitzat ancorades a la roca 
mitjançant tacs químics. Per al càlcul s’han considerat les variables més desfavorables en quant a 
resistència, duresa, rigidesa i compacitat de la roca.  

Abans de realitzar els treballs de fonamentació serà imprescindible disposar del pertinent estudi 
geotècnic i geològic, signat per tècnic competent, i validar el dimensionat de la fonamentació que 
conté aquest projecte executiu. 

2.2.9 Cartografia i Topografia 

D'acord amb la informació que recull el Projecte Bàsic redactat el mes de novembre de 2018 pels 
serveis tècnics del Consell comarcal del Pallars Jussà i d'acord amb la documentació topogràfica 
facilitada per l'empresa FARVEC topografia en data novembre de 2020, l'actuació s'emmarca dins 
l'espai de la Serra del Montsec, sobre un terreny rocós i abrupte, amb forts pendents 

Tremp, a maig de 2022 

L’arquitecte: Jordi Altisent Tirbió [COAC 38.159-4] 
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3. PRESSUPOST

Tremp, a maig de 2022 

L’arquitecte: 

Jordi Altisent Tirbió 

COAC 38.159-4 
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4. CONCLUSIÓ 

Amb tot el que s’ha exposat en aquesta Memòria i els seus annexes, així com en la resta de documents 
del projecte, el crèiem suficientment justificat als efectes de la seva aprovació. 

 

 

 

Tremp, a maig de 2022 

L’arquitecte 

 

Jordi Altisent Tirbió     

COAC 38.159-4      
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PLÀNOL 

NOM DEL PLÀNOL 

01  Emplaçament general 

02  Emplaçament de les actuacions 

03  Emplaçament de les actuacions principals 

04 Topografia de la carena de la Roca Regina 

05 Topografia de l’estat actual dels miradors 

06 Seccions topogràfiques dels miradors secundaris 

07 Seccions topogràfiques del mirador principal 

08  Mirador principal. Planta 

09  Mirador principal. Planta acabats 

10  Mirador principal. Planta estructura 

11  Mirador principal. Secció a-a’ i detall banc 

12  Mirador principal. Alçat sud 

13  Mirador principal. Alçat nord 

14  Mirador principal. Alçat est 

15  Mirador secundari 1. Planta i secció 

16  Mirador secundari 2. Planta i secció 

17  Miradors secundaris. Detall barana 

18 Topografia de l’estat actual de la boca sud del túnel 

19  Accés sobre la C-13. Planta i secció A-A’ 

20  Accés vora la C-13. Planta i secció B-B’ 

21  Accés vora la C-13. Planta/Enderroc i construcció 

22  Detall escala i barana. Planta, seccions i alçat 

E0  Implantació de l’estructura 

E1  Planta i secció de l’estructura 

E2  Planta del paviment sobre l’estructura 

E3  Especejament de l’estructura 

E4  Detall dels mòduls de l’estructura I 

E5  Detall dels mòduls de l’estructura II 

E6  Detall dels mòduls de l’estructura III 

E7  Detall dels mòduls de l’estructura IV 

E8  Detall dels mòduls de l’estructura V 
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