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CONCEPTE  Ruïnes CON_10 

 
Línia que delimita restes d’edificacions i edificis als quals manqui un 80% de la teulada. Inclouen les ruïnes 
d’interès arqueològic, a excepció del murs. 

 
GEOMETRIA   Línia 

 
FASE MÈTODE D’OBTENCIÓ I SELECCIÓ ALTITUD 

 Taquimetria i 
restitució 

Es recull pel límit exterior dels edificis o agrupacions d’edificis, 
donant punts en tots els canvis d’alineació. En cas que alguna de les 
parets coincideixi amb alguna altra construcció, s’aplicaran les 
prioritats establertes. 

Es poden recollir amb el mateix concepte línies interiors que ajudin 
a reflectir l’estructura de les ruïnes. 

La del terreny si es 
recull amb 
taquimetria, la de 
la cota més elevada 
en cada vèrtex o la 
del terreny si es 
recull amb 
restitució. 

 Revisió de camp Es comprova que les indicades per restitució siguin correctes.  

 Edició S’incorpora la informació obtinguda en la revisió de camp. 

S’afegeixen els trams no visibles ocults per vegetació. 

Es revisen les connexions amb altres elements, i es té cura de que 
les línies delimitin àrees tancades allí on calgui recollir polígons. 

Interpolada. 

 
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 línia de color groc és la 
que s’obté en fase de 
restitució, si es fa sobre la 
cota més elevada de cada 
vèrtex de l’element, i la 
vermella la que s’obté en 
fase de taquimetria, o 
restitució si es fa sobre el 
terreny. 
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 EXEMPLES 
 

 

OBSERVACIONS 
 
 

  

 
 

 
En l’exemple es mostra el 
lloc pel qual el recull 
l’element en fase de 
restitució, si es fa sobre la 
cota més elevada de cada 
vèrtex de l’element. 

 


