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CONCEPTE  Parterre VEG_07 

 
Àrea plantada amb flors o gespa en places, carrers, jardins o delimitant vialitat. 

 
GEOMETRIA   Línia 

 
TIPUS  

• Parterre amb línia de trencament del pendent 

Construït sobre el terreny. Es considera línia de trencament del pendent.  

• Parterre elevat 

Construït sobre un altre element. Es considera línia de trencament del pendent. 

• Parterre sense línia de trencament del pendent 

Construït sobre el terreny. No es considera línia de trencament del pendent.  

 
FASE MÈTODE D’OBTENCIÓ I SELECCIÓ ALTITD 

 Taquimetria i 
restitució 
 

Es recull pel contorn de l’àrea. En cas de vorades inferiors a         
0,6 mil·límetres a l’escala del mapa es considerarà una única línia 
que es recull d’acord amb les prioritats establertes excepte si 
coincideix amb camp d’esports, vorera, esplanada de terra, límit de 
paviment o vial, en què es recull el parterre. 

Si la vorada d’un parterre té una amplada superior a 0,6 mil·límetres 
a l’escala del mapa, es recull també el contorn exterior, que, si no 
s’identifica amb cap altre element, es considerarà vorera. 

Els parterres en jardins privats dins del parcel·lari urbà només es 
recullen si la seva superfície és superior a 1 centímetre quadrat a 
l’escala de la cartografia. 

La del terreny si es 
recull amb 
taquimetria, i sobre 
la construcció si es 
recull amb 
restitució. 

 Revisió de camp Dins de nuclis urbans, zones industrials i urbanitzacions es verifica 
que els parterres accessibles indicats  a la minuta de restitució són 
correctes i s’assenyalen a la minuta els que manquen, proporcionant 
informació suficient per a situar-los. 

 

 Edició S’incorpora la informació de la minuta de camp. Interpolada (cotes 
terreny). 

 
MODEL 
ELEVACIONS   

• Parterre 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). 

• Parterre elevat 

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). 

• Parterre 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 aquest cas la vorada és 
inferior a 30 centímetres. 

  

 
 

 
Només es recull com a 
parterre 
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 EXEMPLES 
 

 
 

OBSERVACIONS 
 
Vorada d’amplada superior 
a 30 centímetres però 
inferior a 50 centímetres i 
amb una alçada suficient per 
ser un muret. 

  

 
 

 
Es recull el contorn interior 
com a parterre i l’exterior 
com a mur. 

 


