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CONCEPTE  Reixa de desguàs HID_13 

 
Marges del conjunt de barres paral·leles o entrecreuades que protegeixen una obertura ampla destinada a 
l’evacuació d’aigua de pluja. No inclou les reixes que tapen els embornals. 

 
GEOMETRIA   Línia 

 
FASE MÈTODE D’OBTENCIÓ I SELECCIÓ ALTITUD 

 Taquimetria i 
restitució 
 

Per l’obtenció de l’element s’ha de considerar que si la longitud és 
inferior a 1metre (2 mm a l’escala de representació) només es 
recullen els que tenen una amplada igual o superior a 0,5 metres (1 
mm a l’escala de representació), la resta es consideren embornals. 
Si la longitud és igual o superior a 1 metre només es recullen els que 
tenen una amplada igual o superior a 0,25 metres (0,5 mm a l’escala 
de representació), la resta es consideren reixa de canal de desguàs. 
Es recullen pel contorn. 

Si part del contorn coincideix en planimetria amb una vorera es 
recullen ambdós conceptes, duplicant la línia si tenen la mateixa 
altitud. 

Sobre l’element. 

 Revisió de camp Dins de nuclis urbans, zones industrials i urbanitzacions es verifica 
que les indicades a la minuta de restitució són correctes i s’assenya-
len a la minuta les que manquen, proporcionant informació suficient 
per a reconstruir-les. 

 

 Edició S’incorpora la informació de la minuta de camp de manera que en 
cas de coincidir amb una vorera es representin ambdós elements 

Interpolada (cotes 
terreny). 

 
MODEL 
ELEVACIONS   

 

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

 

 
 

OBSERVACIONS 
 

 

 
 

 
Si té una longitud igual o 
superior a 1 metre, es recull 
pel contorn si l’amplada de 
la reixa és igual o superior a 
25 centímetres. 

 


