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CONCEPTE  Façana coberta CON_02 

 
Línia que delimita el contorn d’un edifici o agrupació d’edificis sota pont, porxos o edificis que cobreixen 
una via urbana.  

 
GEOMETRIA   Línia 

 
FASE MÈTODE D’OBTENCIÓ I SELECCIÓ ALTITUD 

 Taquimetria i 
revisió de camp 

En fase de taquimetria, es captura pel límit exterior dels edificis o 
agrupaments d’edificis, amb un vèrtex a cada canvi d’alineació 
horitzontal i/o vertical.  

En fase de revisió de camp, es marca sobre la minuta de camp i es 
proporciona informació suficient per a reconstruir-la. 

Sota les façanes cobertes es recullen els números postals. En els 
passatges coberts es recullen també els eixos de carrer. Els elements 
ocults es poden recollir si no s’indica el contrari a les fitxes 
corresponents. 

Quan coincideixen amb mitgeres o línies volumètriques es recullen 
ambdós elements. 

Es donaran les indicacions necessàries per a incorporar les façanes 
construïdes sota balmes a l’entrada de coves habitades. 

La del terreny si es 
recull amb 
taquimetria, i 
interpolada si es 
recull en revisió de 
camp. 

 Edició S’incorporen les indicacions de la fase anterior. 

Els extrems d’una línia de façana coberta han de connectar en X,Y 
amb un punt d’una façana.  

 

 
MODEL 
ELEVACIONS   

 

No s’usen per a la generació del model d’elevacions. 
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 GRÀFICS 
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 EXEMPLES 

 

 
 

OBSERVACIONS 
 
La façana sota l’edifici no 
és visible des de l’aire i, 
malgrat que en aquest cas es 
pugui intuir, no sempre és 
possible. 
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 EXEMPLES 
 

 
 

OBSERVACIONS 
 
La façana situada sota els 
porxos no és visible des de 
l’aire ni es pot intuir la seva 
forma. 

  

 
 

 
Només s’ha marcat l’inici 
de la façana coberta que no 
es pot obtenir per restitució. 

 


