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CONCEPTE  Mur CON_15 

 
Paret d'almenys 30 centímetres d'amplada i 40 centímetres d'alçada construïda en un espai descobert. 

 
GEOMETRIA   Línia 

 
TIPUS  Opcionalment, es poden classificar, atenent a si existeix o no una tanca sobre el mur, en: 

• Mur 

En el cas que no s’hagin de classificar, queden recollits amb aquest concepte els 
murs i els murs amb tanca. 

• Mur amb tanca 

Mur que sosté una tanca, reixa o filat que té més alçada que el propi mur.  

 
FASE MÈTODE D’OBTENCIÓ I SELECCIÓ ALTITUD 

 Taquimetria o 
restitució 
 

Els que tenen una amplada igual o superior a 0,5 metres, es recullen 
pels marges, sempre i quan, en cas d’utilitzar taquimetria, les 
condicions d’accés ho permetin.  

Els murs d’amplada inferior a 0,5 metres, en general es recullen pel 
marge més proper a un vial, per a facilitar tasques de revisió de 
camp, o mantenint alineacions amb altres elements, com filats o 
tàpies. Quan l’element delimita una propietat o quan coincideix amb 
el límit d’illa urbana sempre es recull pel marge extern. Quan separa 
dues parcel·les es recull per l’eix. 

Queden interromputs en les portes.  

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 verifica la informació de la minuta de restitució. Es dóna 
informació de les línies que s’han d’esborrar o modificar i també les 
indicacions necessàries per a construir els que hi manquin (per 
exemple, el que hi hagi sota una tanca de vegetació). Per als murs 
d’amplada igual o superior a 0,5 metres, només es podran donar 
indicacions dels dos marges quan les condicions d’accés ho 
permetin, igual que amb el mètode taquimètric. 

 

 Edició Es fan les modificacions indicades en la revisió de camp. 

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

Interpolada (la de 
la base). 

 
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 
construcció, i la vermella la 
que s’obté en fase de 
taquimetria, o restitució si 
es fa sobre el terreny. 
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