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CONCEPTE  Construcció CON_18 

 
Línia que delimita una obra que per la seva mida s’ha de representar a la cartografia però que no queda 
inclosa en cap altre concepte. Inclou les graderies, grans blocs de formigó, búnquers, bàscules, preses, 
rescloses, arquetes, comportes, muralles, plataformes d’aterratge d’heliports. 

 
GEOMETRIA   Línia 

 
TIPUS  

• Construcció amb línia de trencament del pendent 

Està construïda al nivell del terreny. Es considera també línia de trencament del 
pendent.  

• Construcció elevada 

Està construïda sobre un altre element o per sobre el nivell del terreny, i es recull 
per  la cota més elevada en cada vèrtex. Es considera també línia de trencament 
del pendent.  

• Construcció sense línia de trencament del pendent 

Està construïda al nivell del terreny. No es considera línia de trencament del 
pendent.   

 
FASE MÈTODE D’OBTENCIÓ I SELECCIÓ ALTITUD 

 Taquimetria i 
restitució 
 

Si té una amplada superior a 0,5 mil·límetres a escala de la 
cartografia es recull pel contorn exterior i es considera polígon. En 
cas que no sigui així, es recull per l’eix, i no cal poligonar-la, i si cal 
per obtenir el model d’elevacions, es recull una línia de forma 
sobre el terreny al peu si està construïda sobre el terreny, o una 
línia de forma elevada si està construïda sobre un altre element. 

Sota aquest concepte també es poden recollir línies interiors que 
ajudin a reflectir l’estructura de l’obra. 

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 les 
indicacions necessàries per a construir allò que hi manqui. 

Revisió de camp 

 Edició 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   

• Construcció amb línia de trencament del pendent 

S’usa per a la generació del model d’elevacions del terreny (MET), del model 
d’elevacions de superfícies (MES) i del model d’elevacions per a rectificar 
ortofoto estricta (MES TRUE ORTO). 

• Construcció elevada 

S’usa per a la generació del model d’elevacions de superfícies (MES) i del model 
d’elevacions per a rectificar ortofoto estricta (MES TRUE ORTO). 

• Construcció sense línia de trencament del pendent 

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

 

 
 

 
 

OBSERVACIONS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En els següents exemples, la 
línia groga indica el lloc per 
on es recull l’element amb 
restitució, si es fa sobre la 
construcció. 
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