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CONCEPTE  Línia de volada CON_05 

 
Línia que delimita la part exterior d’una edificació que surt enfora de la paret que la sosté sense cap altre 
suport. 

 
GEOMETRIA   Línia 

 
FASE MÈTODE D’OBTENCIÓ I SELECCIÓ ALTITUD 

 Restitució 
 

En fase de restitució es recull com a línia de façana, excepte si, en 
fase de taquimetria, s’ha recollit la línia de façana, aleshores es 
podrà capturar, opcionalment, com a línia de volada 

Es captura pel límit exterior de les parts voladisses dels edificis o 
agrupacions d’edificis: ràfecs, cornises i voladissos. No s’inclou els 
balcons ni cossos sortints que només hi hagi en alguna de les plantes 
inferiors. 

Es capturaran amb un vèrtex a cada canvi d’alineació horitzontal. 

La cota de la part 
més elevada en 
cada vèrtex. 

 Revisió de camp S’han d’indicar els trams de façana recollits en restitució que s’han 
interpretat erròniament i han de ser línia de volada. 

 

 Edició Se segueixen les anotacions de camp. La de restitució. 

 
MODEL 
ELEVACIONS   

 

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

 GRÀFICS 
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 EXEMPLES 
 

 
 

OBSERVACIONS 
 
 

  

 
 

 
En fase d’edició es 
recodifica la part de la 
façana obtinguda per 
restitució com a línia de 
volada en els trams on així 
s’indiqui en la revisió de 
camp. 
 
A l’exemple, des de 
restitució es podria obtenir 
com a façana la línia groga 
més la verda o la fúcsia.  
 
Com a línia de volada 
quedaria, en general, la línia 
de restitució; però si també 
es recullen cossos sortints la 
groga quedaria com a línia 
de volada, la fúcsia com a 
cos sortint i la verda no 
s’hauria obtingut mai. 
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